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KRISLAI Kubos premjeras apie Trijų I Du Žulikai rašytojai
Jaunimas
Jis—ne Lietuvos priešų!
Kazimieras Klorys 
“Vienybė” ir J. Kubilius 
Petras Bokas

.— Rašo R. Mizara —

Lietuviškieji “veiksniai“ pa- | 
skelbė: šie metai—“Jaunimo į 
metai.“ o jeigu taip, tai vasa- 1 
ra Čikagoje būsiąs suorgani- ; 
zuotas “Pasaulio lietuvių jau- , 
nimo kongresas“!

Juokus provyti “veiksniai“ 
gali ir moka. Jie, mat, su- 1 
šauks “pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą,“ gerai žinoda- i 
mi, kad Tarybų Lietuvos jau
nimo ten nieks neatstovaus. . .

Girtis, meluoti, blofyti — 
“veiksniai“ patyrimo turi.

kontinentų konferenciją i laukia TSRS teismo

v

PRICE 10c

METAI 55-ieji

2,500 kunigų, pastorių ir 
rabinų už karo baigimą

Maskva. —Prieš kiek lai- 
; ko Tarybų Sąjungoje buvo 
į areštuoti du rašytojai—An-

New Yorkas. — Sekma
dienį, sausio 23 dieną, “The 
New York Timese” tilpo 

; dviejų puslapių pareiški- 
i mas A Statement by the In- 
I ternational Committee of 
i Conscience on Vietnam”, 

siun- Virš 2,500 kunigų, pastorių, 
j rabinų ir kitų religinių va- 
i du pasirašė po pareiškimu, 
! kuriame sako, kad Vietna- 
i me “mes žudome savo bro-

jos, Kanados, Čilės, Čeko
slovakijos, Danijos, Angli
jos, Prancūzijos, Suomijos, 
Ganos, Rytų Vokietijos, 
Vakarų Vokietijos, Italijos, 
Airijos, Japonijos, Olandi-

Havana. —Kubos respub- . pagerbė Vietnamo liaudį, 
lika apvaikščiojo Septyne- ! kuri didvyriškai kovoja už 
rių metų revoliucijos su- j savo laisvę, 
kaktį. Havanoje masinia 
me : 
pusė milijono žmonių.

Kubos premjeras Fidelis solidar u m a s ir išdirbta 
! Kastro sakė kalbą. Jis atžy- | planai kovai prieš užsienio 
' mėjo didelius laimėjimus,*! imperializmo įsigalėjimą.
kuriuos Kubos liaudis pa- i Kastro smarkiai kritika- 
siekė nepaisant Jungtinių vo trockistus. Jis sako, kad 
nių Valstijų kenkimo.

Bet daugiausiai jis kalbė- įima ir išvien su imperialis- 
jo apie Įvykusią Trijų kon- tais šmeižia komunistus, 
tinentų konferenciją, ku- Kada iš Kubos kitiems dar- 
rioje dalyvavo virš 700 de- | bąms slapta išvyko veikėjas 
legatų ir apžvalgininkų iš i Ernestas Guevara; JAV ko

mercinė žinių agentūra UPI 
skelbė, būk kastro" įsa
kymu Guevara buvo sušau
dytas. Tą pat melą pakar
pojo trockistai Meksikoje, 
Ispanijoje, Italijoje ir ki
tur.

,. Havanuje masinia-į Kastro sakė, kad pirmu | drei D. Simavski ir Juri M. 
susirinkime dalyvavo ; kartu istorijoje pasiekta į Daniel, kurie po slapyvar- 

Lotynų Amerikos žmonių | džiais niekino tarybinę san- 
Į tvarką. Dabar “Izvestijos” 
i ir “Literatūrnaja Gazeta” 
iškelia aikštėn, kaip jie žu- 
likiškai elgėsi. A. D. Si- 
niavski, kuris, nėra žydas, 
pasirinko žydišką slapyvar
dį Abrahomas Terzas. kad 
užmestų dėmę ant žydų 
tautos. Dar daugiau, viena
me savo veikalų tarybinės | žymėjusio Michailo Artsi- 
santvarkos priešą jis vadi- i baševo raštus.

jie skaldo darbininkų judė-

tinentų konferenciją,

Jie džiaugiasi .jaunimu, bet 
turėtu suprasti, kad jaunimas i • ’* v 
yra ne jų, ne lietuvių tautos 
atplaišų, o mūsų. Jeigu dar' Kastro sakė, kad konfe- 
koks politiškai nesusitupėjęs rencijoje buvo pasiekta so- 
jaunas žmogus laikosi už Bal-! lidarumas kovarprieš impe- 
kūno, Brizgio ar P r u n s k i i rializma, UŽ kolonialiu žmo- 
sk^ve^ų. tai. supraskime, neil- nių laisvę> kovaį prjej im.

Lietuviškasis jaunimas eis p&l itllistu intei venciją. Jis 
amerikinio jaunimo pėdomis— , 
visų pirmiausia: jis kovos už j 
taiką.

O kiek liečia ryšius su sa- į 
vo tėvų gimtąja žeme, su lie- ■ 
tuvių kalba, tradicijomis, kul
tūra, jis, jaunimas, ieškos jų

PAPLITO FALŠYVŲ 
PENKINIŲ

New Yorkas. — Mieste ir 
'apylinkėje paplito falšyvų bilių 1965 metų 
i penkinių ($5). Specialistai laikas pasibaigia su sausio 

Būdamas Amerikoje, rėkto-! sako, kad jos labai tinka- 31 diena. Bet gubernatorius » 1 • 1 • 1—1 1 T Y • 1 t • 1 _ M .rius J. Kubilius sakė, kad Vii- maj padarytos ir sunku nuo 
niaus universitetas galėtų pri-, atskirti

iviukus T Toje pusėje, kurioje yra
mokslo Lincomo paveikslas, apva-

J tai reikia kreipti d ė- įlioje Federal Reserve Ban-j

DĖL “PLAITŲ” NEW 
YORKO VALSTIJOJ^
Albany, N. Y. —Automo-

“plaitų”

Rockefelleris jų legališku- 
mį- pratęsė iki vasario 15 
dienos.

1966 metais automobilis- 
mesį. j ko .antspaudoje yra raidė B, | tai gauna pastovius “plai-

Pažangieji lietuviai privalo } cleįiheje žemutiniame kam-: tus”. Jų laiko pasibaigimas 
drąsiau ir. sparčiau prieiti pi ie| numerius. I pažymėtas ant “stikerio”.
lietuvių jaunimo su savo Ii- <1 1 ■ J
teratūra ir su gyvu žodžiu.

Daryti viską, kad Į Lietu- | 
va kuo daugiau jaunų žmonių ! 
nuvyktų pasižiūrėti, pasisye- į 
čiuoti.

imti nemokamai kas metai d U 
tris JAV jaunus lietuviukus 
studijuoti - bet kokią i

Toje pusėje, kurioje yra

IŠ VISO PASAULIO
_  Tokio. —Grįžo iš Tarybų 

š. m. sausio 19 <1. sukako 70 I Sąjungos Japonijos užsie- 
metų Kazimierui Kloriui, ir ta • nio ministras. Jis pasitarė 
proga Tarybų Lietuvos vyriau
sybė suteikė jubiliatui nusi
pelniusio kultūros veikėjo gar
bės vardą.

Kas iš mūsų 
zimierą Klorį? 

Kadaise jis 
hamtone. Kai 
džia Rusijoje 
ta, Kazimieras išvyko į Rusi
ją, ten kovojo, dirbo, kad bū- 

tvarka, kad būtų vykdomas! atitraukimo nuo sienos, 
socializmas. j ----------------

šiuo metu K. Klorys yra f Maskva. — Tarp Mask- 
LTSR Knygų prekybos valdy- VQS skrajos tarybi-
bos viršininkas. Ir mes jam,: . . . . urrTT „kaip buvusiam amerikiečiui,! n,iai ^e^uvai.
linkime sveikatos, ilgų ir dar- i rie gali vežti po 170 kelei- 
bingų metų ! i vių.

atsimena Ka

gyveno Bing- 
caristinė vai- ■ 

buvo nuvers-!

su premjeru Eisaku Šato. 
Šato pasisakė už tarptauti
nę konferenciją Vietnamo 
reikalais pamatais Ženevos 
1954 metu nutarimu. 1 v v

Karačis. —Pakistano 
mijos viršininkas gen.

.. ..... _ __  _ Muša ir Indijos gen.Choud- 
tų sužlugdyta buržuazinė san- j huri tarėsi reikale armijų

Brooklyno “Vienybės” mo
terys gražiai pagerbė vieną 
žymiausių Lietuvos mokslinin
kų, d-rą J. Kubilių, Vilniaus 
universiteto rektorių.

Ir V. Tysliavienė, ir N. Nar- 
keliūnaitė apie d-rą J. Kubi
lių kalba kaip apie žmogų, ta

rnus iš
nu kalba kaip apie zn 
ryhim atsiradusį pas 
kitos planetos. Jis joms ir kul
tūriškas, ir mokslininkas, ir di
dis lietuvių tautos patriotas, ir 
žmogus. Ir tai tiesa!

Sutinku su jų nuomonėmis.

M.

Havana. .— Trijų konti
nentų delegatai pasodino iš 
trijų kontinentų po medelį 
konvencijos atminimui.

Tokio. — 1965 metais Ja
ponija pardavė Jungtinėse 
Valstijose 21,100 automobi
lių. Viso į užsienį ji išvežė 
238,000.

♦ Bet statau klausimą: kas to-j Sausio 19 d. Waterburyje mi- 
liau? Ar čia neįeina ir mūsų 
amerikinio jaunimo auklėji
mo reikalas?

J. Kubilius — rektorius, J. 
Grigonis — prorektorius—abu 
jauni vyrai; kalbant apie juo- 
du, labai smelkiasi j galvą ir 
mūsų JAV lietuvių jaunimo 

r; . ateitis. Neleiskime liaudies 
.priešams lietuvių jaunimą prie- 

, vartauti 1 
v- >

ręs Petras Bokas- Mickeliūpas 
buvo susipratęs, apsišvietęs 
darbininkas, ilgametis mūsų 
veikėjas Connecticut valstijo
je. Kadaise, kai jis buvo jau
nesnis, per metų eilę dirbo 
“Laisvės” vajuose.

Petras buvo malonus, drau
giškas žmogus.

Ilgai nepamiršime Tavęs, 
mielas Petrai!

na Solomonu Moisevičiu, 
žydo vardu.

Panašiai elgėsi ii“ Daniel, 
kuris taip pat pasirinko žy
dišką slapyvardį N. 
zahk.

Greta antitarybinių 
tų, kuriuos jie slaptai
tė į Vakarus, kur jie buvo 
spausdinami, kaip “didelių 
tarybinės santvarkos žino
vų”, jie užsiėmė ir porno
grafijos raštų gaminimu. 
Tam panaudojo seniau gy

venusio ir toje srityje pasi-

I Afrikos, Švedijos, Šveicari-
I jos ir Urugvajaus.

Pareiškimo autoriai sa- 
, ko, kad kiekvienos dienos, 
I karo pratęsimas yra nepa-

JAV-jos skirs militarizmui 
daugiau kaip 61 bil. dol.

Jakarta. — Indonezijoje | 
pasireiškė didelė maisto 
stoka. Šalyje yra apie 100,- 
000,000 gyventojų. Ir pir
miau grūdinio maisto buvo 
apribotai. Gi per kelis mė
nesius siaučiantis militaris- 
tų teroras, puolimas komu
nistų ir kitų pažangių žmo
nių—įstūmė šalį į skurdą ir 
bado padėtį.

Washingtonas. — Prezi- 
’ ; dentas Johnsonas pateikė 

! Kongresui pasiūlymą suda
ryti JungtiniųValstijų me
tinį biudžetą iš 111 bilijonų 

, ■ dolerių. Paprasti piliečiai 
! taksais turės sukelti 39 
Į centus iš kiekvieno iplauku 
j dolerio, o korporacijos 24 
! centus. Kitos įplaukos bus 

' | sukelta iš kitokių šaltinių, 
jų tarpe taksais ant pirki
nių, kaip tai cigarečių, ga
zolino ir kitokių.

Prezidentas - siūlo 
grynai militarizmo reika
lams būtų išleista $6.1,400,- 
000,000 (šešiosdešimt vie
nas bilijonas ir keturi šim
tai milijonu dolerių). Greta 
to, dar JAV talkininkų pa
galbai užsienyje siūlo duoti 
puspenkto bilijono doleriu. 
Erdvių užkariavimui viršigrėso bus užgintas.

penkis bilijonus dolerių. 
Jeigu prie to pridėti dar 
karo veteranams skiriamus 
pinigus ir nuošimčius už 
Jungtinių Valstijų skolas, 
kurios pasidaro iš priežas
ties apsiginklavimo, t a i 
bendrai militarizmo reika- 

i lams siūlo išleisti virš 71 
! bilijoną dolerių. susivienijimo, kurios suda-

I lius”.
J

Jie reikalauja Jungtinių 
Valstijų tuojau sulaikyti 

j bombardavimus, kaip Šiau-
■ rėš Vietnamo, taip ir Pietų
■ Vietname liaudiečių ir pra- 
i dėti pasitarimus karo už- 
I baigijnui.
i Po pareiškimu pasirašo 
i virš du tūkstančiai religinių 
vadų iš Jungtinių Valstijų, 
o kiti iš: Australijos, Belgi-

teisinamas, kiekvieno as
mens nužudymas, tai prasi
kaltimas prieš civilizaciją 
ir savo sąžinę.

Washingtonas. — Žurna
las “U.S. News and World 
Report”” sausio 24 d. įdėjo 
Pietų Vietnamo žemėlapį.

Iš jo aiškiai matosi, kad 
liaudiečiai valdo tris ket
virtadalius šalies.

JAV SENATORIAI PRIEŠ 
VIET. BOMBARDAVIMĄ >

Washingtonas. — Įžy- ! 
miausi JAV Senato vadai J. i 
W. Fulbright, kuris yra 
Komiteto Užsienio Reikalų

RITUUNIJA MINĖJO 
SUKAKTI

Bukareštas. — Rumuni
jos liaudies respublika pa
minėjo 107-ių metų sukaktį 
nuo Moldavijos ir Valakijbs

' pirmininkas, senatorius ......... . ~—
• Mike Mansfield, demokratų ro dabartinę Rumuniją.

Kaip didelės militarizmo vadas, ir eijė kitų reikalai!- 
reikalams išlaidos, galima ja susilaikyti nuo Šiaurės; 
matyti vien iš sekamo paly- I Vietnam o bombardavimo.

, i i ginimo. Karo reikalams Bet tuo pat kartu Penta-
IY dvi1 y T • i __ • T _ _ _ 1 _ . * ~ /-v z-a i T i 4- rA ui o rn a liZN 1 n 1 H 1 1 _

- Provincijas buvo paver
gus Turkija. Žmonės sukilo 
ir, gavę Rusijos pagalbos, 
iškovojo valstybinę laisvę.

bombardavimo.
Bet tuo pat kartu Penta- 

Vietname prezidentas siūlo gono militarjstai reikalau- 
išleisti po 7 centus iš kiek- ja tuojau, vėl bombarduotiJ 
vieno iplauku dolerio, gi | ii“ dar daugiau, negu pirma I džia tiki, kad 1966 metais 
žemės ūkiui tik po 2 centus. | bombardavo. baigsis karas Vietname.

Toks yra prezidento John- 
sono pasiūlymas. Kaip jau 
patirta iš praeities, jis. su 
mažais pakeitimais, Kon-

Ottawa — Kanados vai-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Washingtonas. — Po to, 
kai Taškente susitarė Indi
ja ir Pakistanas, tai JAV 
panaujins davimą abiems 
šalims pagalbos.

Camden, Ala. — Baltasis 
šovinistas ūkininkas J. T. 
Reaves nušovė negrą Davi
dą Colsoną, 32 metų am
žiaus, kada jų automobiliai 
susimušė ties negrų bažny- v • čia.

Saigonas. — Buvo mesta 
bomba prie JAV kareivinių. 
Vieną amerikieti užmušė ir 
du sunkiai sužeidė.

Hongkongas. — TSRS 
siunčia pagalbos šiaurės 
Vietnamui.

New Yorkas. — Anglijos 
naftolaivis “Chelwood Bea
con” užplaukė ant seklumos 
ties Perth Amboy.

New Delhi. — 1965 me
tais Indijoje gimė 11,000,- 
000 vaikų.

Kara-Kumu dykumos 
gražiai pražydėjo

Aškabadas. — “The New 
York Timeso” korespon
dentas Peter Grose lankėsi

i Turkmenij o s Tarybinėje 
respublikoje. Jis nustebo 
miestų gražumu ir švaru
mu, o dar daugiau Turkmė
nijos kanalo vaisiais.

“Seniau turkmėnai Kara- 
Kumų d ykumoje turėjo 
Sacharą, amžiną dykumą, 
kur viešpatavo smėlis”, — 
sakė vyriausybės veikėjas. 
Dabar visur gražiai žydėjo 
gėlės, gražiai augo medvil
nė, kiti pasėliai ii“ vaisiai 
sirpo soduose.

1958 m. tarybinė vyriau
sybė ėmėsi darbo prakasi
mui didelio Turkmėnijos 
kanalo. Jis jau prakastas 
500 mylių ilgio ir tęsiamas 
toliau linkui Kaspijos jū
ros. Kanalas suteikė vande
ni ir pavertė 500,000 akrų 
plotą į gražiausius laukus 
ir sodus.

Apie T. Sąjungos ir 
JAV laivų statybą

New Yorkas. —Kongres- 
manas Paul G. Rogers, iš 
Floridos, reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos dau
giau statytų prekybinių lai
vų.

Jis nuogąstauja dėl Ta
rybų Sąjungos prekybos ii“ 
žvejybos laivynų. Rogers 
tvirtina, būk TSRS per me
tus pasistato žvejojimo lai
vu 500.000 tonų.

Jis sako, kad JAV preky
bos laivų 90% yra senesni 
kaip 20 metų, tuo kartu Ta- 
rybū^Sąiungos 90% preky
bos laivų neturi nei po 10 
metu.

Visų nepiliečių 
dėmesiui

Chamonix, Indija. — Su
sidaužė Indijos keleivinis 
lėktuvas ir žuvo 117 žmo
nių. Jų tarpe žuvo keli Indi
jos valdininkai ir 5 ameri
kiečiai.

Little Rock, Arkansas. — , Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pietinėse valstijose labai | Jungtinių Tautų Taryboje 

pagalbai kitoms šalims bu
vo svarstoma 84 projektai. 
Jų tarpe ir projektas pa- .

! gelbėti Kubai, suteikiant 
l jai $2,096,000 įrengimui ag
rikultūros instituto. Prieš 
pagalbą Kubai išstojo JAV

! atstovas.

daug prisnigo ir šalta. ,Ar- 
' kansas valstijoje porai die
nų -buvo uždarytos mokyk
los. Sniegas suparalyžavo 
važiuotę.

Labai šalta vijose vieni - 
rinėse ir šiaurinėse valsti
jose. Minnesotoje šaltis bu
vo 40 laipsnių žemiau nulio.

------------- j Ženeva. — Nors Ženevo-
Tokio. —Virš 6,000 japo- ! je per ketveris metus Nusi- 

nų unijistų demonstravo ginklavimo 
Yokosukoje reikalaudami, 
kad būtų uždaryta JAV mi- 
litarinė bazė. Mat, į šią ba
zę atplaukia JAV atominiai 
submarinai.

konferencija 
nedavė vaisių, bet TSRS de- • 
legaci j o s pirmininkas S. 
Carapkinas sako, kad rei
kėtų vėl tartis.

New Yorkas. — Sausio
23 diena iškrito nuo 3 iki 6 

c

sniego. Virš 1,000
Washingtonas.

Valstybės sekretorius D. i colių ___________
Ruskas nori įtraukti NATO sunkvežimiu barstė druską 
valstybes karan prieš Pietų gatvėse.
Vietnamo liaudiečius. -------------

Kaip kas metai, taip ir J Vietnamo liaudiečius. 
šiemet, visi JAV gyveną I 
nepiliečiai privalo pranešti 
valdžiai savo i 
sius adresus. Jei to dar ne
padarėte, tai būtinai pada
rykite: nueikite į bet kurį 
pašto skyrių (Post Office), 
ten gausite reikalingas kor
teles; jas išpildykite ir nu
neškite atgal į pašto įstai
gą. Asmenys, to nepadarę, 
gali būti baudžiami.

Jungtinių
Saigonas. — Sausio 23 ; Valstijų ^lilitarinis trans- 

dieną JAV bombonešiai vėl j Por 
pradėjo bombarduoti Pietų

* “to lėktuvas susikūlė į 
■ An Khe kalną. Nelaimėje 
j žuvo 46 Jungtinių Valstijų 
I karininkai ii- kareiviai.

Elizabeth, N. J. — Eliza- 
gyvėnamuo- bethtown Water Co. suteiks 

bilijoną galionų gėlo van
dens Newarko miestui.

Lagos.
kad militaristai nužudė bu
vusį premjerą Abubakorą uždraudė protesto susirin-

Pasitvirtino,

Lagos. — Nigerija išva
rė JAV Associated Press 
korespondentą Dennisą No- 

■ elda. v

Jakarta. — Militaristai

T. Balewa.
Atėnai. — Graikijos ir 

TSRS prekyba didėja.

kimus.
Roma. — Išsiveržė Etna 

vulkanas.
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Didvyris Robert Thompson
SYLVIA THOMPSON praneša, kad š. m. sausio 31 

d. jos vyro Roberto G Thompsono pelenai bus palaidoti 
Arlingtono Tautinėse kapinėse arti tos vietos, kur ilsisi 
palaikai prezidento John Kenedžio. Kitais žodžiais: Ro
berto Thompsono pelenai ilsėsis tarp mūsų tautos pripa
žintų didvyrių, nes jis iš tikrųjų ir buvo didvyris—did- i 
vyris visa eile atžvilgių!

Robert Thompsonas mirė 1965 m. spalio 16 d., sulau
kęs 50 metų. Penkiasdešimt metų neilgas laikotarpis, bet 
per jį Robertas suvaidino milžinišką vaidmenį, ir jo var
das ir darbai pasiliks Amerikos darbininkų istorijoje il
giems laikams.

Štai, keli bruožai iš šito vyro gyvenimo. Jis gimė 
Oregono valstijoje. Jaunomis dienomis įstojo į revoliuci- i 
nį darbininkų judėjimą. Prasidėjus pilietiniam karui Is- i 
panijoje, R. Thompsonas, nieko nelaukdamas, išvyko ten | 
padėti respublikai apsiginti nuo mirtino žmonijos priešo ; 
—fašizmo. Jis buvo Tarptautinės Brigados narys.

Grįžęs iš Ispanijos, kai prasidėjo IDasis pasaulinis | 
karas, R. Thompsonas įstojo į JAV kariuomenę, dalyva- i 
vo mūšiuose Naujojoje Gvinėjoje prieš japonus. Buvo | 
sužeistas. Uįž drąsą, už ryžtą, už karžygiškumą jis buvo j 
apdovanotas aukščiausia garbe—gavo Distinguished Ser- i 
vice Cross už heroizmą!

- 0 - i
ROBERT THOMPSON buvo komunistas, ir jis grei- | 

tu laiku buvo išrinktas į patį aukščiausią JAV K.P. va- • 
dovybės postą—į politinį biurą. Giliai studijavo mark- j 
sizmą, susipažino plačiai su visais politiniais aspektais, 
būtinai reikiamais žinoti kiekvienam vadovui.

Užgriūva mūsų šalį makartizmas. Trumanas prade
da “policinius žygius” Korėjoje. R. Thompsonas prieš 
visa tai kovoja. Reakcija jį už tai puola. 1949 metais 
Thompsonas su kitais dešimčia komunistų vadovų nutei
siamas penkeriems metams kalėti.

Kalėjime tūlas fašistas baisiai jį sumuša—iš pasalų 
smogdamas Robertui į galvą gelžgaliu. Jis viską atken- 
čia, perneša ir dirba, dirba, kovoja už taiką, už darbo 
žmonių reikalus, už šviesesnį rytojų. Dėl persidirbimo 
jis per anksti ir miršta.

Ant greitųjų R. Thompsono kūnas krematoriume 
buvo sudegintas. Bet jo našlė Sylvia vėliau pareikalavo, 
kad Roberto pelenai būtų palaidoti Arlingtono Tautinėse 
kapinėse, kaip didvyrio! Ir jos reikalavimas buvo išklau
sytas.

SERGEJAUS 
KOROLIOVO 
LAIDOTUVIŲ PROGA

Neseniai Maskvoje mirė 
Laisvė,” kaip Lvienas iš didžiausių šių die

nų mokslininkų — Sergejus 
Koroliovas. Jis buvo vienas 
tų didžiųjų protų, kurie 
“išmislino” skridimą į erd
ves, — vyriausiai, kurie su-

“LIAUDIES BALSAS” 
APIE SAVO VAJAUS 
REZULTATUS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas,” kaip ir 
ir “Vilnis,” buvo paskelbęs 
vajų naujoms prenumera
toms gauti ir aukų laikraš
čio leidimo fondui sukelti. 

| Vajui pasibaigus, laikraščio 
administratorius K. Kilike- konstruktavo techniką, ku- 
vičius rašo (š. m. sausio 21 rios pagalba buvo galima 
d. laidoje) apie pasiektus pakilti į kosmosą tarybi- 
rezultatus. Jo< žodžiais:

Liaudies Balso didžioji me- 
i tinę darbymetė, vajus, pasi

baigė. Visi pažangios spau- 
i dos rėmė j a i ir vajininkai 

džiaugiasi ir gali pasidi
džiuoti atlikę didelį visuome
ninį darbą. Liaudies Balso 
draugai ir draugės teisingai 
suprato tikrąją savaitraščio 
padėtį ir su padidinta ener
gija bei žymiai didesniu pa
siaukojimu darbavosi šiame 
vajuje. To pasekmės džiugi
nančios. Laike vajaus gauta 
62 naujos prenumeratos, be
veik visos senos prenumera
tos atnaujintos ir sukelta $5,- 
584.52 aukų.

Prie pasekmingai pasibai- j 
gūsio vajaus rekordiniai pui- j 
kiai prisidėjo Jung t i n ė s e i 
Valstijose gyvenantieji Liau-Į 
dies Balso draugai ir drau- I 
ges. Ypatingai rekordiniai i 
gausiai parėmė LB mūsų nuo- 

draugėsširdieji drauga'i ir 
Floridos lietuviai.

Kanados lietuviai irgi gra-1 
pasiau-

su Port1 
gavo 2 j 

prenumeratas ir su- 
Naujų 
išpildė 

Bendrą

Kas buvo pasiekta Lietuvoje 
per septynmetį?

1965 METAI BUVO PASKUTINIAI Septynerių me- 
tų plano Lietuvai metai. Kasper tą laikotarpį buvo atlik
ta? Kas pasiekta?

Trumpų, bet įdomių duomenų suteikia P. Kiuberis, 
vienas Lietuvos Valstybinės plano komisijos darbuotojų. 
Jo žodžiais:

“Pagal bendrosios produkcijos apimtį, septynmečio 
planas buvo įvykdytas pirmąjį 1965 metų ketvirtį, pra
monės gamyba išaugo daugiau kaip 2,3 karto — vietoje
1.8 karto, kaip buvo numatyta septynmečio plano kont
roliniuose skaičiuose. Vidutiniai metiniai bendrosios pro
dukcijos padidėjimo tempai buvo labai aukšti ir sudarė
12.8 procento.

Labai smarkiai buvo vystomos energetika, mašinų ir 
prietaisų gamyba, elektronika ir radioelektronika bei ki
tos progresyvios pramonės šakos, turinčios lemiamą 
reikšmę liaudies ūkio industrializavimui, technikos pa
žangą! ir įgalinančios racionaliai naudoti darbo išteklius. 
Elekfros energijos gamyba per septynmetį padidėjo apie 
4,5 karto, mašinų bei prietaisų gamyba — daugiau kaip 
4 kartus.

Sparčiau, negu buvo numatyta, augo ir kitos pramo
nės šakos. Pavyzdžiui, lengvosios pramonės bendroji 
produkcija padidėjo daugiau kaip 70 procentų, maisto 
pramonės — 2 kartus.

Septynmečio metais sukurta nauja šaka — chemijos 
industrija. Šiuo metu ji duoda žemės ūkiui fosfatines ir 
azotines trąšas, pramonei — plastmasinius gaminius, 
dirbtinį pluoštą, sieros rūgštį ir kitą produkciją^

Išaugo Lietuvos rajoninė elektrinė Elektrėnuose, 
kuri jau pasiekė pusę savo projektinio galingumo —600 
tūkstančių kilovatų, taip pat Kėdainių chemijos kombi
natas, Jonavos azotinių trąšų ir Kauno dirbtinio pluošto, 
Vilniaus plastmasinių dirbinių gamyklos. Šios įmonės ta
po mūsų respublikos pasididžiavimu. Naujai pastatytų ir 
rekonstruotų mašinų gamybos įmonių tarpe—Kauno ke
taus liejimo, Vilniaus šlifavimo staklių, “Komunaro” ir 
Spalio 40-mečio vardo staklių, Kapsuko maisto pramo
nės automatų gamyklos,

Spartus ekonomikos kilimas sąlygoja ir žymų liau-/ augo 2 kartus.

/

žiai pasidarbavo ir 
kojo šio vajaus pravedime. 
KLLD rajonai savo kvotas iš
pildė sekančiai:

Pirmas rajonas, su Montre- į 
alų priešakyje, gavo 14 nau-1 
jų prenumeratų ir sukėlė 
$911.45 aukų. Naujų prenu
meratų kvotą išpildė 70%; 
aukų—102%. Bend ra—8 6 %.

Antras rajonas,’ su Toron
tu priešakyje, gavo 25 nau
jas prenumeratas: ir sukėlė 
$2,195.64 aukų.- Naujų pre
numeratų kvotą išpildė 83%,: 
auk u — 122%. E 
102%.

Trečias rajonas, 
Arthur priešakyje, 
naujas
kėlė $349.50 aukų, 
prenumeratų kvotą 
40% : aukų—100%. 
—70% .

Ketvirtas rajonas, su Van- 
couveriu priešakyje, gavo 6 
naujas prenumeratas i 
kėlė $250.00 aukų. Naujų 
prenumeratų kvotą išpildė 
120% ; aukų — 125%. Bend
rą—122% .

Iš JAV gauta 15 naujų 
prenumeratų ir $1,877.93 au
kų. Jie Liaudies Balso tikė
tąjį uždavinį naujų prenume
ratų gavime išpildė 100%., o 
aukų—daugiau kaip 200%c.

Bendra šio vajaus naujų 
prenumeratų kvota išpildyta 
83%, o aukų—140%. Bend
ra prenumeratų ir aukų kvo
ta išpildyta 111.5%.

Tarprajoninėse lenktynėse 
čampionatą laimėjo Ketvirto 
rajono draugai.

ir su-

DAR VIENAS MOKSLŲ 
DAKTARAS LIETUVOJE

Lietuvos spauda praneša, 
kad prieš pora savaičių Vil
niuje buvo suteiktas filolo
gijos mokslų daktaro laips
nis Leonui Gineičiui už vei
kalą “K. Donelaitis ir jo 
epocha.”

L: Gineitis yra Lietuvos 
Mokslų akademijos kalbos 
ir literatūros instituto vy
riąsias bendradarbis. Jis jau 
seniai žinomas kaip moksli
ninkas.

Sveikiname gerbiamą L. 
Gineitį, gavusį garbingą 
vardą už savo puikų darbą!

niams kosmonautams.
S. Sergejaus Ko r o 1 i o v o 

atlikti žygiai buvo milžiniš
ki, ir%ėl to į jo laidotuves 
(š. m. sausio 18 d.) Mask
voje susirinko labai daug 
žmonių. Laidotuvės įvyko 
Raudonojoje aikštėje.

Tarp kitų kalbėjusiųjų, 
sakė atsisveikinimo kalbą 
ir TSRS Mokslų akademijos 
prezidentas M. Keldyšas.

Mūsų šalis ir visas pasau
linis mokslas, sako jis, nete
ko mokslininko, su kurio var
du visam laikui bus susijęs 
vienas iš didžiausių visų lai
kų mokslo ir technikos iško
vojimų — pradžia eros, kai 
žmonija ėmė įsisavinti kos
minę erdvę.

Sergėjus Koroliovas buvo 
vienas įžymiausių konstruk
torių, kūrusių kosminių rake
tų sistemas, įgalinusias pra
eiti pagrindinius kosminės 
erdvės tyrinėjimo etapus.* Tai 
pirmasis dirbtinis žemės pa
lydovas — kosminės eros 
pradžia, daug palydovų, pra
dėjusių naują epochą, tiriant 
fizines kosminės erdvės savy
bes, pirmasis skridimas Mė
nulio link, Mėnulio apskrie- 
jimas ir jo neregimosios pu
sės nufotografavimas, kosmi
niai laivai - palydovai ir pir
masis pasaulyje žmogaus 
skridimas į kosmosą, pirma
sis žmogaus išėjimas į lais
vą kosminę • ^’d.y ę.

S'. KorOlovas višą savo gy
venimą pasiaukojamai tarna
vo savo Tėvynei, pažangaus 
mūsų šalies mokslo ir techni
kos vystymui. Už jo didžiulį 
talentą, neišsenkamą energi
ją ir karštą širdį jį nepapras
tai gerbė visi, kurie jį paži
nojo, kurie su juo dirbo. Ser
gejų Korolovą, jo ypatingą 
indėlį j mokslo ir technikos 
vystymą visiems laikams pri
simins mūsų liaudis ir pasau
linio mokslo istorija.
S. Koroliovo palaikai bu

vo sudeginti, o urna įdėta į 
Kremliaus sieną ir prideng
ta juodo marmuro lenta, 
kurioje žėri sekamas užra
šas:

Sergejus Koroliovas 
1906-XII-30 1966-1-14

Turtingiausiame mieste 
daugiausia skurdo

New Yorko miestas su 
daugiau kaip 8 milijonais 
gyventojų skaitosi pasaulyj 
turtingiausiu miestu, bet 
kartu ir skurdo jame dau
giausia.

Nei vienas miestas tokios 
finansinės ir pram o n i n ė s 
galios neturi, kaip New Yor- 
kas, kuriame Wallstreetas 
skaitosi didžiausiu finansi
nės koncentracijos centru 
pasaulyje. Monopolis t i n i s 
kapitalas iš New Yorko pa
siekia dųf^pasaulio trečda
lius, turi savo investmentų 
beveik kiekvienoje ne socia
listinė^ šalyje.

New Yorkas turi aukš
čiausius pasaulyje pastatus, į 
gražiausias biznio raštines, i 
daugiausia skaitomą kome r- . 
cinę spaudą, daugiausia au-! 
tomobilių ir kitų transpor- ‘

turi namų, gyvena landynė
se, kurios nei gyvuliams ne
betiktų. Šios šeimos kilno
jasi iš vienos vietos į kitą, 
visai neturi pastovios vie
tos.

Žiemos metu tų šeimų gy
venimas begaliniai sunkus, 
tiesiog nepakenčiamas. Se- 

: niai ir vaikai daugiausia 
nukenčia. Visokios tarp jų 
ligos plečiasi, mirtingumas 
didėja.

New Yorko jaunuolius 
j taipgi skurdas žymiai palie
pia,- kuomet apie 20 procen
tų tarp 16 ir 24 metų jau
nuolių randasi bedarbių 
gretose. Tai vis daugiausia 

! negrai if puertorikiečiai, 
i kuriems sunku gauti pasto- 
! vų darbą.

Policijos departamen tas 
informuoja, kad jis turi są- 

: rašą 96,000 žmonių, kurie 
I be opiumo nuodų (narkoti- 

tacijos priemonių, daugiau-1^) Ja\l nebegali gyventi, 
šia milžiniškų apa,rtmenti- ■ J1® t!kn Jigoniai^bet mekas 
nių namų.

Taipgi šis metropolitenas • 
turi daugiausia senų lūšny
nų, jau daug metų nebetin
kamų žmonėms gyventi, ta
čiau ir dabar tebėra skur- ‘ 
džių šeimomis pripildytų, su 
žiurkėmis tebekovojančių.

Apskaičiuojama, kad dau- > 
giau kaip penktadalis gy- Ljonuose 
ventojų pilnai skurde pa-l 
skendę. Tai bus daugiau i 
kaip 1,600,000 žmonių. Jei% 

•gu pridėsi ir tuos, kurie ne-i 
kiečiai nepasirašė 1954 metų j siskaito skurdžiais, bet tik; 
pakto Genevoje ir nuo to lai
ko daro viską, kad išlaikius 
Pietų Vietname reakcionierius. 
Ten buvo mainomos valdžios 
viena po kitos, 1 
geresnio sulipdyti nepavyko. 
Juk reikšminga, kad po 10 
tūkstančių Saigono kareivių 
pabėga iš armijos beveik kas 
mėnesį.

Taika būtų lengviausiai at- 
steigta, jeigu Jungtinės Vals
tijos ir šiaurės Vietnamas iš
trauktų savo jėgas, o Pietų 
Vietname būtų sudaryta pe
reinamoji vyriausybė iš visų 
srovių, tarptautinės komisijos 
priežiūroj. Ta vyriausybė ga
lėtų vėliau pravesti referen
dumą, atsiklausiant, ko žmo
nės nori, nepriklausomos vals
tybės, susidėjimo su šiaurės 
Vietnamu ar ko kita.

jų,neturinčių aiškios politinės 
programos. Armijos eilėse — 
apie 8,000 žmonių. Armijai 
vadovauja generolas majoras 
Aqijis Ironisis.

Šalies ekonomikoje, kur 
vyrauja žemės ūkis, šeiminin
kauja užsienio monopolijos, 
daugiausia anglų. Skverbiasi ■ 
ir doleris. Palyginant gerai i 
išvystyta gyvulininkystė. Su
sikūrusi taip pat kalnakasy
bos pramonė (alavas, anglis, 
nafta, auksas, cinkas). Pa
staruoju metu šalyje, 
jos vakariniuose
vyko bruzdėjimai, 
sukėlė nesutarimai tarp 
riausybės ir opozicijos 
paskutiniųjų parlamento 
kimų. (Opozicija kaltino val
dančiąją partiją, suklastojus 
rinkimų rezultatus.) Atskiro
se federacijos dalyse sustip

rėjo atsiskyrimo tendencijos.

ypac 
rajonuose, 

kuriuos 
vy- 
dėl 
rin-

KAIP JIEMS ATRODO
Dėl prezidento Johnsono 

“taikos ofensyvo”, padaryto 
praeitomis savaitėmis, ka- 
nadiškis “Liaudies Balsas” 
atsiliepia taip:

Spauda praėjusią savaitę 
mirgėte mirgėjo žiniomis apie 
amerikiečių “taikos ofensyvą”. 
Diplomatai su taikos misijo
mis pasileido po visą pasaulį. 
Matyt žinios, jog ne kartą 
amerikiečiai nustelbė vietna
miečių pasiūlymus taikytis, 
palietė skaudžią vietą Jungti
nėse Valstijose.

Šiaurės Vietnamas greitai 
susitaikytų su amerikiečiais, 
jeigu amerikiečiai pripažintų 
vietnamiečiams teisę patiemsj 
išspręsti savo reikalus. Ameri-|

APIE NIGERIJĄ
Vilniaus “Tiesa” paduoda 

pluoštelį tokių duomenų 
apie Nigerijos respubliką, 
Afrikoje, kurioje neseniai 
kariuomenės generolai įvyk
dė perversmą, kai kuriuos 
ministrus nužudydami:

Nigerija — federalinė res
publika, 1960 metais atsikra
čiusi Anglijos kolonializm^ 
“globos.” šalis, kurios teritd-^ 
rija užima 924 tūkstančius 
kvadratinių kilometrų, susi
deda iš keturių rajonų, o taip 
pat federalinės teritorijos, 
kur yra Nigerijos sostinė — 
Laqosas (apie 500 tūkstan
čių gyventojų). Nigerijos Fe
deralinė Respublika — šalis, i 
turinti Afrikoje didžiausią 
gyventojų skaičių—55 milijo
nus.

Valstybės vadovas yra pre
zidentas, renkamas penke
riems metams. Šalyje veikia 
daug smulkių politinių parti-

dies materialinės gerovės augimą. Lietuvos TSR nacio
nalinės pajamos per septynmetį padidėjo daugiau kaip 
80 procentų. Geriau panaudojami darbo ištekliai Darbi
ninkų ir tarnautojų skaičius liaudies ūkyje išaugo nuo 
558 iki 940 tūkstančių. Gyventojų piniginės pajamos iš-

gana sunkiai ekonominiai 
verčiasi, skolose paskendę, 
tai bendras skaičius gali pa-

• jais rimtai nesirūpina.
Skurdžiai daugiau moka
Rytiniame New Yorko ra

jone, kur daugiausia netur- 
Itingųjų gyvena, įvairios 
prekės sunkiai nuperkamos, 

■nes už jas tenka mokėti 
1 aukštesnes kainas, kaip tur- 
j tingesniųjų apgyven tuose

Spaudos reporteriai tyri
nėjo ir surado, kad beveik 

į visų prekių kainos šiame 
rajone gerokai aukštesnės. 
Spaudoje jie skelbia, kad 
televizoriai, kurie kitose 
vietose parsiduoda po $139, 
neturtingųjų, rajone parsi-bet Vis nieko siekti daugiau kaip trejetą duoda ^Vo, Jmuilo* dgž-

milijonų žmonių.
Negrų getai — skurdžiausi 

rajonai
Sunku būtų rasti kur ki

tur skurdžiau gyvenan
čių žmonių, kaip negrų ge
tuose, kurių New Yorke ga
lima priskaityti iki tuzino. . . . . .
Harlemas, Bedfordas - Stuy-l daugiausia pi asiskohnę vi- 
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kitur 79 c., šiame rajone 
85 c.

Kolumbijos universiteto 
sociologijos profesorius Da
vid Caplovitz antai pareiš
kė : “Netur i n g i e j i moka 

. brangiau.” Jie visaip skriau
džiami, išnaud o j a m i. Jie

VIETNAME DAUGIAU 
APGINKLAVO JĖGAS
Washingtonas.—JAV Gy

nybos sekretorius R. Mc
Namara sako, kad JAV ne 
tik didina savo jėgų skai
čių Vietname, bet ir didina 
jų apginklavimą. Jis sakė, 
kad divizijos ugnis beveik 
du kartus tokia, kaip 
prieš porą metų.

buvo

Washingtonas. — 
vyriausybė pripažino,

JAV J 
kad

1965 metais Vietname nete
ko 351 lėktuvo ir malūn
sparnio.

TILTŲ STATYTOJAI
Mano tėtis tiltus stato, 
Jungia priešingus krantus. 
Virš Neries jis tiltą platų 
Statė net dvejus metus.

Mano tėtis tiltus stato, 
Mokslo knygą aš sklaidau... 
O po metų, dešimt metų, 
Tėti, aš padėsiu tau.

Mes galingus tiesim tiltus, 
Upių jungsime krantus, 
Kad mašinos ūžtų, švilptų, 
Smarkiai sukdamos ratus.

Sutrumpės mašinų kelias,— 
Mūsų džiaugsmas padidės... 
Tiesim tiltus lig saulelės, 
Jais žvaigždžių laivai judės!

J. Žinevičius 
“Lietuvos pionierįus”

vesantas, Jamaica - St. Al- i šokiems suktiems skolinto- 
didžiausi1 Jams’ kūne piešia didelius 

procentus.
Kas tai gal ir teisingai 

yra pasakęs, kad New Yor
kas yra geriausiai organi
zuotas miestas visokiems plė
šikams: dideliems ir ma
žiems. Monopolistiniai plė- 

■ šikai apiplėšia miesto gy- 
Iventojus, mažesnieji plėši
kai dabaigia.

Adv. Philip Dorfmanas
Sausio 3 d. nuo širdies 

smūgio mirė pasižymėjęs 
Philadelphijos advokatas 
Philip Dorfmanas, išgyve
nęs tik 59 metus.

P. Dorfmanas praktikavo 
advokatūrą 37 metus. Jis 
buvo tvirtas kovotojas už 
civilines teises. Jam vado
vaujant dr. Barrows Dun- 

čiausiuose namuose, bet tų ^am lakėjo bylą prieš ra
kamų savininkai plėšia pa- gangaudžius, kurie jį kalti- 
lyginamai aukštas nuomas. no K°ngreso paniekinimu, 

Apskaičiuota, kad 240,190 ^ai jis atsisakė kooperuoti 
šeimų, turinčių po trejetąkongresiniu anti-ameu- 
ar daugiau žmonių, pasida.kmės veiklos komitetu. Taip- 
ro žemiau $3,000^ metinių J am vadovaujant Goldie 
pajamų, kuomet joms reikė- Watson, uz nekooperavimą 
tų po $6,000 pragyvenimui. ragangaudziais išmesta 
Suprantama, tokioms šei-1S mokyklos daibo, Pennsyl- 
moms tenka pusbadžiai gy-vaniJos aukščiausiajame 
venti, prasčiausius gyveni- teisme laimėjo apeliaciją ir 
mui kambarius nuomoti jr^uvo grąžinta darban, 
kitokius nedateklius paneš- Philadelphijoje adv. Dorf- 
įi. Vidutinės negrų metinės manas žymiai padėjo neg- 
pajamos — $3,840, baltųjų rams kovoti- prieš visokią 
metinės pajamos — $5,130. rasinę diskriminaciją. Jis 
Tai didelis skirtumas. padėjo sukurti Nacionalinę 

40,000 šeimų—benamiai PJ0f,sąju"g?
(National Maritime Um- 

Labdarybės departamen- on).
tas (Welfare Department) Netikėta mirtis numari- 
pripažįsta, kad iš 800,000 jo no įžymų liaudies reikalų 
šelpiamų šeimų 40,000 ne-gynėją.

bans ir Corona - 
negrų getai. Tuose rajonuo
se mažiausia naujų apart- 
mentinių namų pastatyta, 

i visi kiti namai arti šimto ar 
daugiau metų senumo.

Metropoliteno taryba, pa
tyrinėjusi negrų ir puento- 
rikiečių getuose gyvenna- 
mių padėtį, raportuoja, kad 
New Yorkas pergyvena na
mų krizę, kokios pirmiau 
niekad neturėjo. Lūšnynai 
niekur nemažėja, bet vis 
kasmet didėja. Beveik visi 
senieji namai reikalingi re
monto, apie 50 proc. tokių 
namų yisai neb e t i n k a m i 
žmonėms gyventi. Milžiniš
ka dauguma negrų ir pu- 
ertorikiečių šeimų neišgali 
mokėti aukštų nuomų, todėl 
priverstos gyventi pras-
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Krislai iš Lietuvos
* Jeronymas Uborevičius
- w Tarp daugelio tūkstančių

lietuvių, kurie aktyviai da
lyvavo Spalio revoliucijoje, 
pradėjusioje naują erą i^to- 
rijoje, daugelis iškilo kaip 
žymūs politiniai ar kariniai

griežtą ir kartu labai nuo
širdžią,
talentu turtingą asmenybe 
savo prisiminimuose įamži
no buvę kovos draugai. 1964 i Buvo patiekta ir skaičius — 
m. išėjo knyga “Komandar-1 Vilniuje esą 80,000 lietuvių, 
mas Uborevičius,” kurioje ~ •
surinkta visa eilė atsimini
mų apie tą š a u n ų lietuvį. 
Sausio 14 d. siu metu kar- 1 €

Kas naujo
Bičiulių dovana

Botevgradietis inžinierius 
tiek, kiek jų dabar yra. -V- Džambovas išrado apa-

rosi lietuviškas. Teisingai i 
draugišką, kariniu buvo pažymėta, kad Vilnių-! 

niekada nėra buvę lietu- >

! Patikrinus, pasirodo, kad 
tasai skaičius jau seniai per 
mažas.

Šiuo metu lietuviu skai- c

Apie D-ro A. Petrikos 
knygą

Knygoje yra 'labai daug 
prisiminimų apie Amerikos 
progresyvių lietuvių judėji
mo praeitį, o ypatingai apieigiau, negu manėme turėti. 
LLD, jos kuopas ir narius, i Visi linksmai vaišinomės.

( D-ras A. Petriką daug į Dvyliktą valandą Naujuę-

Waterbury, Conn.
Naujų metų sutikimas
ALDLD 28 kuopa surengė 

Naujų metų sutikimą. Pa
rengimas pavyko labai ge
rai, publikos turėjome dau-

Bulgarijoje
dulkes ir jomis apdulkinti 
kitus žiedus. Mokslo dar
buotojai sukonstravo speci
alų vibracinį aparatą, pava
duojantį 20 žmonių darbą.

Aparatas pavadintas “Bi
te.” Tačiau jis visiškai ne

ratą galvijų ragams apkar
pyti. Išradimas pasirodė la
bai .vykęs, operacija atlie
kama bematant, o gyvulys 
nejaučia skausmo. Dabar 
šiuo aparatu naudojasi vi
si šalies ūkiai.

Prieš dvejus metus Bul
garijoje lankėsi Baltarusi-

> “Rasvet” dele-

panašus į darbščią bitelę ir (]^rĮ)0 jdeįo už tai manau I sius metus sutikome su dai- 
yra dešimt kartų didesnis, vigi me!s> [LD nar^i> esameina. Linkėjome vieni kitiems 
uz ją. švelniai vibruodama, | • m „į i viso geriausio gyvenime, ge-
ne?k’”drnIx. Z-eCL-vU° aU"' Vienur kitur yra klaidų į ros sveikatos ir geros sėk“ 
galo, dirbtine bite suren-'ir k]aicjingų informacijų, i mės visuose darbuose.
ka žiedadulkes į stiklinę,^ tai ne autoriaus kaltg;. ................- - '
ampulę. kaltė yra tų, kurie jam su-j

1,500 rūšių vaistų i
Dar palyginti neseniai Bul- n^s iš informuotojų esu ir| 

gari jos vaistinėse daugiau
sia buvo pardavinėjami 
vaistai su užsienio firmų 
etiketėmis. Pastarai s i a i s 
metais farmacijos pramonė 
pasiekė žymių laimėjimų, 
gamindama daugybę antibi
otikų, preparatų, skirtų hi
pertonijai. astmai ir kitoms 
ligoms gydyti. Dabar Bul
garijoje gaminama daugiau 
kaip 1.500 vaistų, kurių ne 
tik užtenka šaliai, bet ir di
deliais kiekiais eksportuoja
ma daugiau kaip į 20 pa
saulio šalių.

Milžiniškas mędis
Gražioje Parangalicos vie

tovėje turistu dėmėsi ypač 
patraukia didžiulė eglė, au
ganti ant skardžio šniokš
čiančios Chaiduto upės pa
krantėje. Tai didžiausias 
medis Bulgarijoje — jis yra 
beveik 60 metrų aukščio, o 
jo medienos masė siekia 38 
kubinius metrus.

tu su broliškomis tautomis čius Vilniuje jau prašoko 
J. Uborevičiaus 70 metų gi-. 100,000 žmonių ir vis didė-

IV’™ ,į'kbid^e; ^“kolūkio
Igacija, kuriai vadovavo šio 
ūkio pirmininkas K. Orlovs- 
kis. Svečiai labai susidomė
jo inžinieriaus išradimu. Ir 
štai neseniai svečiai iš Bul
garijos aplankė kolūkį “Ra
svet” ii- atvežė dovanų V. 
Džambovo aparatą.

Kilnojamas restoranas
Rudens lauko darbų metu 

Vidino apvgardos keliuose 
pasirodė kilnojamos kaimo 
restoranas — dengtas sunk
vežimis su priekaba. Maši
na specialiai įrengta pro
duktams laikyti ir šaltiems 
bei karštiems užkandžiams 
gaminti.

Restoranas apta r n a u j a 
lauko brigadas, traktorinin
kus ir mechanizatorius dąr-

mimo sukaktuves minėjo 
lietuvių tauta.

1,000 gyventojų—1,209 
laikraščiai ir žurnalai
Šiomis dienomis šakiuose 

| Įvyko ryšių skyrių darbuo-

ja. i
n ančių Vilniuje, lietuviai 
dabar sudaro skaitligiausią. 
Bendras Vilniaus gyventojų 
skaičus siekia arti 300,000 
žmonių. Visada Vilnius bu
vo daugianacionalinis mies
tas, o šiuo metu jame gyve
na net apie 50 tautybių, 
žmonių.
Lietuvos gamtos rūpintojas 

ir saugotojas
Šiomis dienomis Lietuvoje 

buvo paminėtas Gamtos ap-

beveik ketvirtadaliu j Viktoro Bergo 60-asis gim- 
"""7 ' ’ Pa"! tadienis. V. Bergas populia

rus žmogus Lietuvoje, nes 
jis visą savo energiją ir su
manumą skiria Lietuvos 
gamtos apsaugai ir yra to 
darbo tikras entuziastas.

įžymiausių buvo Jeronymas 
Uborevičius, gimęs varga
noje valstiečio p a s t o g ė j e 
Antandrijos kaime, prie In- 
drajo ežero, dabartinio Ute
nos rajono “Vienybės” kol
ūkio žemėje. Jis mokėsi 
Daugavpilio gimnazijoje, 
pirmojo pasaulinio karo me-1 
tu mobilizuotas į armiją.

Baigęs pagreitintą artile-! tojų, laiškanešių bei visuo- 
ristų mokyklą, Uborevičius I meniniu spaudos platintojų 
1916 m. gavo praporščiko! pašitarimas. Jo metu buvo 
laipsnį. Rumunijos fronte i aptarti spaudos platinimo 
būdamas, jis jau 1917 metų 1966 metams rezultatai Ša- 
kovo mėnesį įstojo į bolše- kių rajone. Rvšių mazgo 
vikų partiją, o 1918 m. va- viršininkas V. Stankūnas! 
sario mėn. jau kaujasi su pažymėjo, kad šiais metais I 
kaizei me kai įuomene ties . laiki ascių n zui nalų gau- saugos komiteto pirmininko 
Daugavpiliu raudonarmie-1narna I_ --

daugiau, negu pernai, 
bar 1,000 gyventojų rajone 
tenka 1.209 egzemplioriai 
spaudos leidiniu — laikraš
čiu ir žurnalu. Ypač išaugo 
“Valstiečiu Laikraščio” ir 
kitu ūkiniu leidiniu prenu
merata. “V. Laikraščio^ už
sakyta 6.583 egzemplioriai, 
padidėjo ir “Žemės Ūkio” 
žurnalo skaitvtojų skaičius. 
Panovių skyriaus viršinin- 

niu reikalus J. Uborevičiaus ■ R. Vaškelienė pasakė, 
' kad iu skyriaus aptarnauja
moje teritoriioie 100 gyven- 

14-aiai armijai, triuškinant ^1*!1 tenka 185 egzemnlio- 
Denikina Oriolo fronte, vė-! spaudos leidiniu. I kiek- 
liau 9-ajai armijai kovoje ! ateina 6-7 laik-
pries'buržuazinės-dvarinin-1 raQčiai ir žurnalai. Žmonės 
kinės Lenkijos ir Vrangelio : noriai užsako spaudą, 
kariuomene. 1921 m. J. Ubo-! 
revičius vadovauja 5-aiai ar-1 
milai Sibire, kur likviduoja i 
Kolčako armijų likučius. 1 

1922 m. jis paskiriamas 
Tolimųjų Rvtu respublikos 
liaudies revoliucinės armi
jos vyriausiuoju vadu kovo
je prieš japoniškuosius in- 

»terventus ir baltagvardie- * 
čius. Uborevičius pagarsė
ja Snasko tvirtovės šturmu, 
anie kuri dainuojama pla- 

' čiai žinomoie partizanų dai- 
noie “Per kalnynus ir per 
slėnius.” Uboravičiaus va
li o v a u i a m i pulkai užima 
paskutini dar neišvaduotą 
punktą Vladivostoką, 
kur 1922 m. spalio 25 d. iš
kelia raudonąja pergalės 
vėliavą. Už kariškus nuo
pelnus J. Uborevičius kelis 
kartus andovanotas Raudo
nosios Vėliavos ordinu.

Tail<bs^ metais J. Uborevi- 
Vhčius ėio atsakingas pareigas 

Raudonojoje Armijoje, va
dovavo Šiaurės Kaukazo, 

w vėliau Maskvos, o nuo 1931 
m. Baltarusijos karo apy
gardoms. Jo gyvenimą nu
traukė tragiška mirtis. Prie
šų apšmeižtas, jis buvo ne
teisėtai suimtas ir 1937 m. 
birželio 12 d. sušaudytas. 
Po XX suvažiavimo jis bu- 

, f vo reabilituotas.
J. Uborevičiaus valingą,

čių būrio priešakyje. Čia jis 
patenka į nelaisvę, bet greit 
pabėga. Pažymi kovose 
su Petrogradą puolančiais 
baltagvardiečiais, paskiria
mas vadovauti Raudonosios 
Armijos brigadai, paskui 
18-ajai divizijai šiaurės fron
te.

Tai buvo pradžia šaunios 
šio lietuvių tautos sūnaus j 
ir kovotojo už darbo žmo-1

karinės karjeros. 1919 m. 
rudeni jis jau vadovauja

I

V. Bergas kilęs iš Deltų- bo vietoje. Per trumpa laiką 
vos. Ukmergės apskrityje, i jis tano labai . populiarus 
Baigės suaugusiu gimnazi-I apvgardos žemdirbių tarne.

Gyvojo lavono balsas 
i

Neseniai “Dirvoje” žino- 
i masis hitlerininkų tarnas, 
vienas pirmųjų rasistinių 
persekiojimu ir žudynių 
pradininku S. Žymantas 
f Žakevičius) vėl prabilo ra- Gamtos apsaugos komiteą, 
šiniu “Pogrindžio Lietuvoje kuriam vadovauja jau ilgus 
balsas.” Kilniomis ir puoš- metus. V. Bergas atlieka 
niomis frazėmis apie “lais-! dideli darbą saugodamas ir 
vės kova” jis bando pri-1 gausindamas Lietuvos gam- 
dengti žvėriškus nusikalti-! tos turtus ir yra išauklėjęs 
mus tu. kurie kartu su hit
lerininkais išžudė šimtus 
tūkstančiu nekaltų Lietuvos 
žmonių karo metu, kurie po 
karo maudėsi kūdikiu ir se
neliu kraujuose. Krokodilo 
ašaras anie “naikinama tė
vyne” lieja žmogus, kuris 
kaip tik skatino ir rėmė 
tuos, kurie smaugė savo 
tauta, naikino tėvvne. Lie
tuviu tauta pasijuto laimin
ga nasiliuosavusi nuo tu bu
deliu ir naikintojų. Rūpintis 
lietuviu tautinės sąmonės 
išlaikymu ne tiems gyvie- 

isiems lavonams, kurie kar
tu su hitlerininkais stūmė 
lietuviu tauta j kapus, ban
dė nušluoti ją nuo žemės 
paviršiaus.

100,000 lietuvių Vilniuje
Amerikos lietuvių pažan

giojoje s naudo i e neseniai 
buvo minėta, kad Vilnius 
metai iš metu vis labiau da-1

Ir dabar, kai lauko darbai 
aprimo, kilnojamas resto
ranas reguliariai lanko toli
mus kaimus ir aprūpina 
valstiečius duona, mėsos ga
miniais, gėrimais ir kitais 
produktais.

Vidiniečių patyrimas su
domino apygardų prekybos 

' darbuotojus. Atei n a n č i ų 
metų pavasari ir ten pasi-

ją. jis tano matininku ir iš
vaikščiojo daugelį Lietu
vos kampelių. V. Bergas 
anksti įsijungė į pažangų 
judėjimą ir. jam teko para
gauti Varnių koncentraci
jos stovyklos duonelės.

Įkūrus tarybinę santvar
ką, 1940 m. jis buvo išrink- j 
tas Vilniaus rajono Vykdo-1 
mojo komiteto pirmininku, i . .. ,
Karo metu kovojo Lietuvis-1 rod-vs klhl0Jam> restoranai, 
kosios divizijos eilėse, o 
1945 metais vadovavo Klai
pėdos atstatymui kaip Mies
to vvkdomojo komiteto pir
mininkas, o paskui perėjo į

Mėgėjų kino studija
Veliko Tirnovo mieste štai 

Jau keleri metai veikia, kino 
klubas, sutelkęs 120 kine- 
matoorafiios mėgėju. Jis 
sukūrė dešimtis dokumenti
niu ir mokslo populiarinimo 
filmų.

Pamažu klubas virsta ma
ža kino studiia. Ypač gerai 
sekasi mėgėjams kurti 
trumpam e t r a ž i u s filmus 
anie savo miestą ir apygar
da.

Klubo nariai neretai iš- 
vvksta i kooneratinius žem- 
dirbvstės ūkius, kur de
monstruoja savo filmus.
Prieš 7 tūkstančius metų

1965 metai buvo ypač “der
linga” Bnlgariios archeolo
gams. Jie antike daup'vbe 
senovės trakiečiu namu apy- 
kovos daiktų, uni k alinių 
prabviečiu, kuriu amžius 
siekia daugiau kaip 2000 

Dabar iš Tokio lėktuvai į metu, retu senovinių mone-

gausia jaunuiu gamtos puo
selėtojų entuziastų kartą.

J. Paliukopis
Vilnius, 1966 I 14

LĖKTUVAI 
SKRIS Į TOKIO

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Japonija susitarė, 
kad tarvbi n i a i lėktuvai 
“TU-114” skrajotų tarpe 
Tokio ir Maskvos. Kelionė 
truks 12 valandų ir bus pi
gesnė $200, negu dabar.

Kopenhaga skrido per Alas
ka, kelionė trukdavo 21 va
landa ir keleiviui kainuoda
vo $762.

Tokio. — Japonijos soci
alistai reikalauja, kad JAV 
pasitrauktų iš Okinawa sa
los.

C"

Judėjimas Vilniuje prie būsimosios Teatro aikštės

ii. i i
IMI

tu. trakiečiu meistrų dailės 
dirbiniu ir t. t.

Ynač sėkmingai dirbo 
Plovdivo archeologai. Ar
ti Muldavos Rainio die apti
ko viena seniausia Bulgari
jos teritorijoje gvvenviečiu 
iš vidurinio neolito nabaį- 
<rns ir vėlvvojo pradžios. 
Kitaip tariant, žmonių čia 
gvventa prieš 7 tūkstančius 
metu. Rasta buveinė su di
dele virtuve, kurioje išliko 
krosnis, aruodai grūdams 
laikvti. du rankiniai malū
nėliai, duonkubiliai, akmens 
kirviai, molio indai ir kiti 
daiktai.

Dirbtinė bitė
Norint gauti naujų veislių 

augalus ir sėklą, naudoja
masi dirbtiniu apdulkinimu. 
Dar neseniai Bulgarijoje ši 
oneraciia buvo atliekama 
rankomis, jj buvo labai sun
ki. Tekdavo žiedus skinti 
nuo augalų, iškratyti žieda-

Sauja Žiežirbų
Visgi Tndiios Kongresui 

reikia atiduoti didelį kredi
tą už paskvrima Mrs. Indi
ra Gandhi ministrų pirmi
ninke. Tai bene bus pirmi- 
ii moteriškė, užimanti to
kia aukštą valdžioje vietą— 
vadovauti puspenkto šimto 
milijonų žmonių valstybei!

Nieko nėra nuostabaus, 
jei visokios šersties Lietu
vos “vaduotojai” skundė 
nrof. J. Kubilių Vašingtono 
valdžiai. Jug tie gaivalai se
niai yra atsiskyrę su sąžine, 
su protu ir su žmoniškumu, 
kaip mano močiutė sakyda
vo: “ku dzievulis nųri nuko- 
roc, tai sumaišo razuma”. 
Kaip tik taip yra ir su tais 
gaivalais: jie tik žmoniško 
pavidalo, bet be sąžinės ir 
proto. Jie nieko nemato ir 
neįvertina, tik save.

Tai mums, pažangie
čiams, ir vėl išdidingi jubi
liejiniai metai. 55 metai, kai 
mūsų mylimas laikraštis 
“Laisvė” eina. Šiemet atžy
mės penkias dešimt penke- 
ris metus savo amžiaus. 
Nors, rodos, jau ne toksai 
ilgas amžius, bet pažan
giam laikraščiui, ir toli nuo 
gimtosios šalies, jau ne taip 
buvo lengva tiek kelio nu
žygiuoti ir nešti šviesos ži
bintą, šviečiantį kelią darbo 
žmogui į skaistesnę rytdie
na.

Tad teks labai širdingai 
pasveikinti ir palinkėti dar 
daug laimės ir darbingų 
metų; taip pat ir padėkoti 
“Laisvei” už ne vienam ati
darymą akių ir parodymą 
tiesaus kelio į žmonijos at
eiti.

Bravo, “Laisvute”!
L Vi

I*. S. Paskutinėse 
žiežirbose buvo paį 
klaida, kur pasakytai: dau
gelis mažų dvarininkų su- 
bankrotavo. O turėjot būti: 
daugelis mažų ūkininkų.

užis
mano 
aryta

J Šeimininkės dėjo visas pa- 
• - - ... | sįangas> kad visį būtų ap
teikė tas informacijas. Vie-! rūpinti geru valgiu. Tam 

‘ •! buvome gerai pasiruošusios. 
Visko užteko visiems.

Dėkingi esame J. M. Ulo- 
zams už išpuošimą svetai
nės ir stvarkymą stalu, taip
gi už išplatinimą bilietų. 
Mūsų darbščioji M. Svinkū- 
nienė irgi daug darbavosi, 
kad šis parengimas gerai 

Raš- 
kauskienė mus visada apdo
vanoja skanumynais. ŠĮ 
karta ji paaukojo mums 
skanių raugintų agurkų.

Šis pobūvis gerai pavyko, 
nęs visi gerai kooperavo. 
Kur vienybė, ten ir galybė. 
Dabar rengiamės prie kitų 
žieminiu parengimų.

Atžymėta vedybinė 
sukaktis

Draugė M. Ulozienė bu
vo suruošusi savo broliui 
Juozui ir Kunigundai Vai- 

! toniams 25 m. vedybinio gy
venimo sukakties atžymėji-

as.
Rašiau tik apie 10 apskri

tį ir Detroitą. Aš apie ap-1 
skritį rašiau, kiek sužino- į 
jau, iš kitų draugų, veikusių I 
tuo tarpu. Apie kuopas ir i 
jų veikėjus nieko nerašiau. • 
Aš maniau, kad dabar vei- i 
kiantieji kuopų darbuotojai pavyktų. Geroji M. 
ką nors patys parašys.

Kur knygoje yra įdėta 
daug veikėjų pavardžių 
Detroite, tai ne mano buvo 
įrašyta.

Dabar sužinojau, kad dau
gelis veikusių ir dabar vei
kiančių kaltina mane už tai, 
kad jų vardų nepaminėjau. 
Viena veikli labai gera 
draugė šitaip man rašo:

“Pranuti brangus! Nie
kaip negaliu užmiršti. Vi
są mano gyvenimą niekas 
manęs taip neužgavo, kaip 
Jūsų aprašymas Detroito _ ____ ______ _
veikėjų Petrikos knygoje, mą. Parengimas ivvko Ulo- 
Pažįsti mane nuo 1915 me
tų, tai jau geras pundas svečių, kuriuos gerai pavai- 
metų. Jūs mane perkėlėte į šino. Juozui ir Kunigundai 
Susivienijimo kuopą Detro-'huvd didelė staigmena, nes 
ite. Ir nuo tų metų dirbau j jie to nesitikėjo. Vis tiek 
‘dortiniausius’ darbus pra- j Jiems buvo malonu, kad se- 
mogų komisijoje ir kostiu-'sutė Mariutė iu nepamiršo, 
mu sunešimuose.” Svečiai linkėjo jiems geros

Praleidžiu geros draugės sveikatos, daug geros lai- 
vardą ir pavardę. Nenoriu iries'ir sėkmės jų gyvenime, 
kelti dar daugiau nesusi- > M. Ulozienė ir J. Vaitonis 

[yra mūsų “Laisvės” skaity
tojai ir Literatūros Drau- 

uku! xvviMoi. mla-.kius nariai. Todėl mes 
reikėtų suminėti dari Jiems linkime dar daug daug

zų namuose. Turėjo daug

šino. Juozui ir Kunigundai

pratimų progresvvių lietu- j 
vių tarpe Detroite.

Bet man rodosi, kad bū- • ąios 
tinai r 
kelis veikėjus bei veikėjas. 
Daug yra veikusi Ona Dap
kienė su jos velioniu vyru 
Jonu. Jie daug prisidėjo, 
leisdami savo puikioje rezi- 
denciioje laikyti draugiškus

linksmų ir laimingu metų.
Klem. Yenkeliūnienė >

Worcester, Mass.
Sausio 30 ivyks LLD 11

išvažiavimus, taipgi gausiai, kuonos metinis banketas 29 
paremdavo finansiškai ir i Endicott St. patalpose. Kai- 
dabar darbuojasi draugijo- ; po kultūrinės ir anšvietos 
se. Taipgi Ona Dočkienė, organizacijos pokvlin, čia 
buvusi spaudos vaiininkė, j laukime daug svečiu.
M. Smitrevičienė ir dabarti- ■ Prasidės 1 vai. dieną, 
nes vaiininkes V. Smalstie-1 Kurie dar neužsimokėiot 
ne ir Marcelė Aranuk. Taip- metinę duoklę, čia tą galėsit 
gi reikia paminėti Adelę padaryti. Kurie dar neatsi- 
Wardo. kuri daug darbuo- knvgų. ateikit atsiimti 
jasi. North Detroito kuopo-. knvga už pereitus metus. Ši 
se_ir. ViInie? ’ vaJuJe- į knvga yra Leono Prūseikos

Taipgi per ilgus meus dar- gyvenimas ir istorinė veik? 
buoiasi J. Bubhauskas. O ja 
užvis svarbiausia reikia ne; 
tik paminėti, bet ir pagirti ’ 
ir pagerbti Jurgį Nausėdą 
ir jo žmoną. Jurgis dabar
tiniu laiku vra mūsų tvir
čiausias veikėjas. Yra ir 
daug daugiau draugų ir 
draugių, veikiančių progre
syviame lietuviu judėjime 
Detroite, o yptaingai tarp 
moterų.

Man rodosi, mes visi esa
me jau pusėtinai daug me
tų sulaukę savo gyvenime, 
daug patvrę ir sunkumų 
kaip privačiame gyvenime, 
tain ir visuomeniniame. To
dėl aš linkiu visiems drau
giškai sugyventi, vieni ki
tus pagerbti — gyventi 
draugiškoje harmonijoje.

Lai būna pasauly taika!
Pr. Jočionis

| knvga yra Leono Prūseikos 
gyvenifnas ir istorinė veik?

Redakcijos Atsakymai
J. V. — Jūsų eilėraštis 

apie Leniną silpnokas. Ne
pasinaudosime. Vis tiek 
ačiū.

Tą pačią diena po pietų 
turėsim pasikalbėjimą Aido 
choro reikalais. Kadangi su 
pradžia vasario Aido cho
ras pradės laikyti pamokas, 
tai pasitarimas bus kaip tik 
vietoje. Kalbėjausi su daug 
Aido choro rėmėjų ir visi 
lankia, kad choras duotų 
vaidinima vietoje koncerto. 
Visi choristai dalyvaukit.

Kalbėjausi su mūsų ge
ruoju “Laisvės” vajininku 
Jokūbu Jackevičium. Jis, 
sakė, gavo gera buri lietu
vių. kurie užrašė “Laisvę” 
saviškiams į Lietuvą. Tai 
graži dovana giminėms Lie
tuvoje, ir gražus Jokūbo 
darbas vajaus metu. Būk 
sveikas, drauge Jaskevį- 
čiau, kad tavo gražus dar
bas dar daug metų gyvuo-

Ka tik dabar paskambino 
Helen (Janulytė) Smith, kad 
mirė Petras Sadauskas.
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*
Rojus Mizara

Nepamirštamos jubiliejinės dienos 
Lietuvos sostinėje Vilniuje

Praėjusių metų liepos mė- labai užimanti. Teatrinių kį puikų įspūdį daro Centrinės 
nėšio vidurio dienos buvo dekoracijų, kostiumų ir 
pačios iškilmingiausios. A- tokių dailės dirbinių ryšium 
bejoju, ar kada nors anks- su teatru, paroda vyko S. 
čiau Vilnius ką nors pana- Nėries vardo vidurinės mo- 
šaus buvo regėjęs. Buvo ju-1 
biliejinės dienos — dvide- 
šimtpenkmetinė 1 
gyvenimo sukaktis. i

Į Vilnių veržėsi vis dau-1 
giau ir daugiau respublikos i 
žmonių — jaunų ir 
Sostinės teatrai veikė, 
žmonės juos masiškai lan- muose, baltuojančiuose rū- j 
kė.

Tauta nekantriai laukė

kyklos saleje.
. Lietuvos dailininkai gali ~

tarybinio įj^raį didžiuotis savo kury- j
biniu derliumi!

Liaudies ūkio ir kultūros L.-; 
senų, pasiekimų paroda vyko at- - 

o naujintuose, iš tolo mato

. i muose Gedimino kalno še- i 
j šėlyje. Atidarė M. Sumaus- ’

dainų ir šokių, švenčių, ko- kas. Ir šioje parodoje teko 
kių Lietuva ligi šiol nebuvo dalyvauti ir gėrėtis tais di- j 
mačiusi! I _

Įvyko daug visokių paro- kius mūsų tauta padarė, iš 
dų, vaizduojančių įvairiose tikrųjų, ne dvidešimt pen- _ _  _  __
gyvenimo srityse padarytus kerių metų bėgyje, o dvide- nių imasi? Dieną i 
pasiekimus. Pačios svar
biausios parodos, sakyčiau, Viskas, Jcas Lietuvoje gami- į 
buvo dvi: '

1. Lietuvos TSR liaudies
paroda PaSiekimU ! trumpį ^brejišk^^,

2. Respublikine dailės pa
roda.

Tai sakydamas, jokiu bū
du nebandau nuvertinti vi
sų kitų parodų, vykusių, ki
tose salėse bei muziejuose.

Paroda, bus ji tokia ar ' 
kitokia, reikalinga iš lanky
tojo gilaus dėmesio, pastu- 
dijavimo, užsirašymo juodu 
ant balto apie tą ar kitą 
eksponatą bei jo autorių. 
Be to, jeigu nor\ apie ma
tytą parodą tiksliau para
šyti, papasakoti kitiems, tu
ri ten praleisti ne vieną va
landą! Aš to padaryti ne
galėjau.

Imkime Respublikinę dai
lės parodą. Ji vyko Dailės 
muziejuje — visos salės bu
vo užimtos Lietuvos daili
ninkų — tapytojų, grafikų, 
skulptorių — darbais. Iš vi
so buvo išstatyta apie du 
tūkstančius darbų-ekspona- 
tų.

Mudu su Ieva buvome pa
kviesti dalyvauti parodos 
atidaryme, kuris buvo ma-; 
sinis. Suvyko gal būt visi j 
dailininkai; mačiau, daly- | 
vaujančius ir vyriausybės 
vadovus; ir rašytojai, ir po
etai, ir mokslininkai, ir ki
tokie įžymūs kultūros bei 
visuomenės veikėjai, — visi 
jie čia buvo.

Kultūros ministras J. Ba
naitis atidarė parodą neilga 
kalba. Salės užsikimšę žiū
rovais. Pas visus, atrodo,

tais, kurie ilsisi giliai žemė
je, ties karžygiais, kovoju
siais už liaudies, už tautos 
laisvę ir šviesų rytojų. Au
tobusais, lengvomis mašino
mis, pėsti vilniečiai, o su 
jais ir iš kitur suvykusieji,

PHILADELPHIA, PA
“Jie nugalėjo”

Š. m! sausio 21 diena Lie
tuvių Muzikalio Klubo na
riams bus i______  ____

. ki- bibliotekos rūmai! Arba štai žygiavo J Brolių kapus An- 
naujutėlis viešbutis “Ginta-; takalnyje, kur amžinoji ug- 
taras.” Viso to anuo metu ne
buvo.

Draugai vežioja mane po 
miestą ir rodo pradėtas nau-

■ aiškina, rodi-
; nėja naujus užplanavimus. Bet 
ar čia viską suminėsi...

Sutinku tris negrus turistus 
vienas iš Ganos, o du iš Ke

nijos. Klausiu, kaip jiems pa- 
i tinka Tarybų Lietuvos sosti- 
nė.

—Stebimės miesto grožiu ir 
švara, — atsako ’jie, — bet 
labiausiai mus stebina Vilniaus 

■žmonės. Jie tokie malonūs ir

į džiuliais pasiekimais, ko-| Taip, vilniečiai ir maite ste
bina savo draugiškumu, nors

i man to gal ir nereikėtų saky- 
, ti. Ir iš kur čia tiek daug žmo- 

ir vakarą 
šimties. Kas gi čia rodoma? pilnutėlės gatvės žmonių, dai- 

‘ liai pasipuošusių, linksmų.
, narna. O gaminama jau la- j Turėjome laimę dalyvauti 
bai daug. Kelias valandas Jubiliejinės dailės p a r odos 
parodoje pabuvęs, negaliu atidaryme. Matėme, kokius 

lobius sukūrė Lietuvos daili
ninkai.

____ v. Gana ankstyvą rytą, kai 
talkon laikraščio “Literatu-1 dauguma vilniečių dar miego- 
ra ir menas” (1965 m. lie- °.™’: p^va,kš-
pos 31 d.) bendradarbį Eug. * autobusas po autobuso, o 
Ignatavičių.

“Parodoje,”' rašo jis, “be
veik visa Lietuvos tarybinio

I dvidešimtpenkme č i o istori
ja. Nuo pirmųjų kadrų, pro
letariato didvyrių, pakėlu-

! šių revoliucijos šūkius Ne
muno krašte, iki šių taikiu- 
jų dienų gamybos pirmū
nų, žymiųjų mokslininkų ir 
veikėjų — gyvenimo ir lais
vės idealų pratęsė jų ir vyk- 
dydtojų... Parodos stendai 
kalba apie lietuvių mokslo 
išaugimą. Mokslinę mintį 
šiandien vysto 6,000 moksli
ninkų, jų tarpe 60 mokslo 
daktarų, 1,200 mokslo kan
didatų. Jiems į pamainą at
eina tik šiemet besimoką 
42,000 studentų, 532,000 
moksleivių...”

I duoti tai, kas ten buvo. Ge- j 
riau bus, j e i pasikviesiu

” (1965 m. lie

nis tebešviečia tiems, kurie 
guli žemėje, ir tiems, kurie 
gyvena, kad matytų ir su
prastų !

— I

Ėjo, važiavo masės-tūks- 
tančiai žmonių, ir aš žino
jau, kad visi Brolių kapuo
se nesutilptų, nežiūrint, kaip 
kas juos ten “derintų.”

Vakaras.,
Aukštosios pušys lėtučiai 

šlama be pradžios ir pabai
gos nuolatinę savo melodi
ją. Skamba iš Bethoveno 
trečiosios simfonijos mar
šas. Prožektoriai nušviečia 
susirinkusiuosius, kurie ri-

Iš Lietuvos
Džiaugėmės kartu

v . .Stasys Jančaitis — jau
nas mūsų kolektyvo narys. * 
Bet jau visi žino, kad jis 
sąžiningas darbuotojas, ne
blogas sportininkas. Vaka
rais j-is skuba į politechni- 
kurną — ten mokosi.

Neseniai į pamainą atė
jo linksmas, kaip niekada. 1 

stovis — virš 43 tūkstančių | “Stasys sulaukė dukros,”— 
dolerių. Nuo 1961 iki šių į ši žinia bematant apskrie> 
metų iždas sumažėjo 15,493 
doleriais. Narių yra apie 
300.

dabar draugystės turtas 
mažėja, nariai nusensta ir 
miršta. Bet ar čia einama

. j. ' prie turto pakėlimo? Visai minėtina diena. Tr „A _

Ilin UOl 1YUL1V a A A

kiuojasi į vietas, iš anksto: yra taisykle, kad nominaci-

ne. Kuomet eina tokia ne-' 
Tą dieną buvo metinis su-' švari kampanija prieš seną 

sirinkimas, vertas paminėji- j veikėją M. Tuleikį ir net 
mo. Per 60 metų niekas ne- į prieš K. Povilaitį, tai jau ' 
sukūrė tokių “šposų,” kaip i bloga! 
dabar mūsų naujieji bėgliai. 
Dagyvenome laikus, kuomet 
lietuvių draugijos užsidari
nėja, jų turtas mažėja. Na
riai mažai belanko susirin
kimus. O kuomet reikia val
dybą perrinkti, tai tikra bė
da, sunku bent ką prisipra
šyti.

Šiame klube šį kartą buvo 
visai kitaip.

Buvęs pirmininkas Juo
zas Bajinskas dėl sveikatos 
sunegalavimo atsisakė to
liau būti pirmininku. Čia

Dabartinis klubo pinigų

Senas Klubietis

jo bendradarbius. Ir mes . 
džiaugėmės kartu su juo. • 
Taip rašo linų kombinato 
darbuotoja iš Panevėžio.

NAUJA DUONA
Dabar į parduotuves ve-- 

žarna duona, kokios duonos 
kombinatas anksčiau neli
pė — ruginė šutruota pa- 
dinė. Svarbiausia, duona 
dabar geresnė, gardesnė. 
Netrukus bus pradėti kepti 
dviejų kilogramų svorio lie
tuviškos duonos kepalai. 
Dabar Rokiškio duonos* 
kombinatas per parą iške
pa 22 tonas duonos.

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Eva Rudmanienė išeina į 
ligoninę, kur jai bus pada
ryta operacija ant akies. 
Linkiu draugei laimingai 
nugalėti ligą ir sveikai su
grįžti namo.

jos į valdybą atliekamos 
mėnesiu prieš rinkimus. 
Vos buvo prikalbintas Mo- 
mertas Tuleikis kandida
tuoti pirmininko vietai.

Metinio susirinkimo vaka
rą žmonių prisirinko dau
giau kaip bent kada, ypač 
moterų. Pradedant rinki- 

4 A4. huuu. mus, dipukai pristato kitą
'a ma au . pys |<al.gygįų garbei. Pa-1 kandidatą, sako, “labai mo-

links- dėjome ir nuo pažangiųjų i kytą,” inžinierių Miją.. Bal- 
išsiri- Amerikos lietuvių vainiką. Isuojama^ be apkalbė jimo. .

kiuoja, traukdami dainą, žen- Brolių kapuose gi, be kitų ' Pasekmės: M. Tuleikis, nuo.ziayimas įvyks vasario 6 d. 
gia stadiono link repeticijoms. ’ mums gerai pažįstamų bi- • senų laikų priklausęs drau- j Kaip girdėtis, tai laisviečiai. 
Tai dainininkai, atvykę_ iš pro-1 „ H jj . . ; jonag Kaš. gijose> seniau buvęs ir va]_ turės daug svečių iŠ visur. 
\’inpimc inni i o i i n n i r ūmu i »-' ■« i • • • i v i • i m_  1_ _ _ • ___ _ -__ •

nužymėtas. Dalyvauja par
tijos, vyroausybės nariai, 
mokslo, meno, dailės atsto
vai; profesinių sąjungų 
darbuotojai ir kiti visuome
nės bei kultūros veikėjai. 
Dalyvauja čia ir Amerikos 
lietuviai.

Nešami vainikai ir krau
nami 'palei amžinąją šviesą

Labai gaila draugo Petro 
Michiulionio (Boko), kuris 
mirė Waterburyje. Netikė
ta mirtis ištraukė iš mūsų 
eilių gerų, darbštų draugą. 
Sunku bus rasti kitą, kuris 
Petrą pavaduotų mūsų ju
dėjime.

i jų išeina pulkai jaunų 
j mil merginų ir vaikinų, išsiri- “Laisves” dalininkų suva-

TARP GERŲ ŽMONIŲ
Sunki liga prikaustė prie 

patalo keturiolikmetę Al
doną čečerkaitę iš Antaniš- 
kio kaimo (Trakų rajone).' 
Gydytojai nustatė, širdies 
yda.

Prieš kurį laiką Vilniuje . 
lankėsi įžymus tarybinis 
chirurgas Lenino premijos 
laureatas E. Mešalk i n a s . 
Kartu su mūsų respublikos 
gydytojais jis padarė pir
mąsias Lietuvoje širdies 
operacijas, panaudodamas 
dirbtinę širdį. Operavo ir 
Aldoną.

Ar galėjo žinoti senas 
eigulys P. čečerka, kad 
jo dukrą operuos visame* 
pasaulyje garsus chirur
gas? Aldonos operacija 
valstybei kainavo apie 700 
rublių. Sudėtingiausia me-kf 
dicinos aparatūra, dvide- - 
šimt specialistų 6 valandas^ 
grūmėsi už mergaitės gy
vybę. Donorai jai davė 6 
litrus kraujo. O kiek rū
pesčių po operacijos! '

Aldona sugrįžo į gyveni
mą, turėdama tarsi naują 
širdį, kurią davė jai tary
biniai žmonės.

vincijos jubiliejinei dainų į. . - T_ V1
Stebiu aš juos, klau- ■ kaitis-KaskevJcius.

Aktoriai O. Knapkytė, T. 
Vasieta ir pionierius P. Ci
cėnas deklamuoja poeto Vy
tauto Bložės “Rekviem”:
Mes kas dieną prisiekiam...
Negi galima palaidoti saulę? skaitytojai irgi “
Mes prisiekiam, prisiekiam... i DipUkįški “profesoriai,

Prisiekia, kad nepamirš dai, aiškina, kad čia būta 
tų, kurie guli Brolių kapuo- nesusipratimo, ir reikalauja 
se. Nepamirš jų žygių. Pri- perbalsuoti. M. Tuleikis, pa
siekia ginti tautos-liaudies matęs, kad jis dipukams la- 
laisvę, sunkiai iškovotą bai nepageidaujamas, nuo 
naująjį gyvenimą... Prie- kandidatūros atsisakė. Tai 
saiką kartoja minia...

Didžiulis choras sugieda 
liūdnai, bet dramatiškai ai
dinčią dainą. Programą 
baigia V. Klovos operos fi
nalu.

Tai buvo dalykas, man li
gi šio vakaro negirdėtas ir 
neregėtas.

šventei 
sau dainų ir negaliu trykštan-1 
čių iš akių džiaugsmo ašarų 
sulaikyti.

Griebiuosi už ką-tik iš spau
dos išėjusios knygos —'“Tary
bų Lietuvai 25 metai.” Tai sta
tistikos veikalas, kalbąs apie 
šalies pasiektus laimėjimus 
per pastaruosius penkerius: 
metus moksle, kultūroje, eko-1 
nomikoje. Be kitų džiuginan
čių , faktų, suradau, kad res- 
pūblikos gyventojų skaičius 
jau beveik trys milijonai, o 
sostinė Vilnius turi visiškai ar
ti 300,000 žmonių !

Mano gimtoji žemė tikrai 
gali didžiuotis ir linksmai 
švęsti tarybinio gyvenimo dvi- 
dešimtpenkmetį

Jubiliejumi džiaugiasi ir di- 
]aį_ džiuojasi ir tūkstančiai dorų 

į lietuvių, išblaškytų po platųjį 
I pasaulį. O, kaip jie norėtų

dyboje, visai bešališkas, tai! Ten bus puiki proga susi- 
vietai pilnai tinkantis. Jis įtikti su draugais bei drau- 
gauna net 20 balsų daugiau 
už “inžinierių.” O, Jėzusė- 
li, kad sukyla nematytos 
moterėlės ir šaukia, kad 

’’’balsavimai negeri!,” balsų 
.negeri.” 

” va

gėmis ir pasidžiaugti mūsų 
nuveiktais darbais. Tad iki 
pasimatymo suvažiavime.

J. Kunca

Dienraščio “Tiesos” 
dakcijai paprašius tarti

i lis žodžius, liepos 17 d.
; dai parašiau:

“Praėjus šešeriems metams, šiandien būti kartu su jumis, 
sesės, bičiuliai ir 
Kaip jie norėtų pa- 
jūsų didžiais pasie- 
paspausti jums ran-

rė
kė- '

aš ir vėl savo gimtojoje že
mėje, Tarybų Lietuvoje. Jau 
praleidau Vilniuje keturias 
dienas ir gyvenau kaip sapne: 
viskas, 
buvo 1959 metais, bet ir ne 
tas pats!

Trumpai pasisakyti neleng-' šventės

broliai ir 
draugai!
sidžiaugti 
kimais ir 

rodosi, tas pats, kaip kas!

Mus iš karto paima jau
nas gidas, pasiryžęs padėti 
suprasti, jei ne kiekvieną, 
tai bent “ryškesnį” ekspo
natą. Bet staiga susiduria
me su skulptorium, “Pir
čiupio motinos” autorium 
Gediminu Jokūboniu ir jo 
mieląja žmona, taipgi daili- 
ninke-grafike — Brone Va- 
lantinaite. Jiedu pasiima1 
mus savo globon: vedžioja,! 
aiškina, dėsto, atsakinėja į į 
klausimus, papasakoja apie' 
kai kurių darbų autorius. | 
Paroda aiškiai byloja tai, ko-1 
kį milžinišką progresą pa-! 
darė T. Lietuvos dailė — 1 
ypatingai skulptūra ir gra
fika! Keletas valandų, pra
leistų su Lietuvos dailinin
kų kūryba, sukaupta į vie
ną vietą, pasiliks mano at- į 
mintyje visados.

Bet, kas vyko šiame mu
ziejuje, toli gražu ne vis-! 
kas: Paveikslų galerijoje 
buvo taikomosios - dekora
tyvines dailės paroda-ekspo- 
zicija. Matėme ją—taip pat

va. Galiu tik prasitarti, kad 
gerokai pavaikščiojęs ir pava
žinėjęs po miestą ir jo apylin
kes, nustebau Vilniaus pagra- 
žėjimu. Kiek čia naujų, pui
kių gyvenamųjų namų prista
tyta — ištisi nauji rajonai! 

visokių kultūri-

pažangiųjų Amerikos 
vardu Jubiliejinės 

proga širdingai svei
kinu jus visus, broliai ir sesės!

Gyvuok ir klestėk, m a n o 
mylimas krašte—Tarybų Lie
tuva !

Visų 
lietuvių

Didžiųjų jubiliejinių įvy- 
Kiek išaugo visokių kultūri-1 kių išvakarėse tauta pasi
niams poreikiams pastatų ! Ko-1 ryžo nulenkti galvą ties

Bet netenka nė sakyti, kad 
jubiliejinių iškilmių bran
duolys buvo posėdis - mitin
gas, kurį suorganizavo LK- 
P CK ir vyriausybė. Jis įvy
ko Profesinių Sąjungų rū
muose, neseniai pastatytuo
se Daukanto gatvėje Vil
niuje. Tai buvo mitingas, 
kurį matęs, žmogus niekad 
nepamirši.

(Bus daugiau)

Vilniaus miesto centro

? ■ .> ?"»■ </«<•.«

¥ - i «ta

Worcester, Mass.
Supilti trys nauji kapai

Sausio 20-ą staigiai šir
dies smūgiu mirė Petras 
Sadauskas, senas Worceste- 
rio gyventojas ir narys pa-

taip “inžinierius” Milas ir (žangių organizacijų — Lie- 
laimėjo. I tuvos Sūnų ir Dukterų pa-

Renkant iždininką ir di-' šalpinės draugijos, LDS 57 
rektorių tarybą, taipgi “nau-j kuopos ir LLD 11 kuopos, 

■jokai” išrinkti.
Valdyboje “netvarka”
Raštininkas K. Povilaitis 

tvarko narių sąrašą. Jis 
turėjo keletą naujų aplika
cijų, kurios būdavo svarsto- laidotuvėse. Koplyčioje ir 
mos susirinkimo pradžioje, krematorijoje jausmingą 
Šį sykį jis perskaitė naujo- atsisveikinimo kalbą pasakė 
kų aplikacijas susirinkimą J. Jaskevičius. 
baigiant. Na, ir taip pakilo 
dvi moterėlės ir vienas vy
riškas kaip kandidatai į na
rius, kurie susirinkime 
triukšmavo, balsavo už di- 
pūk i š k u s kandidatus. O 
kiek jų. buvo, kurie ir atei
tyje gal nebus nariais? Pa
gal draugijos įstatus, nauji 
nariai neturi balsavimo tei
sės, kol išbūna draugijoje 6 
mėnesius. K. Povilaitis bu
vo labai prielankus “vaduo
tojams.” Jis pats atsisakė iš 
raštininko vietos ir pats pa
sisiūlė į direktorių tarybą. 
Bet balsuojant visi dipukai 
balsavo prieš jį ir išrinko 
saviški, 

c.

Kokie jie ignorantai. Ko
dėl jie taip susibūrę puolė 
M. Tuleikį? Juk Tuleikis 
nėra joks radikalas. Var
giai jis bus taręs bent kam 
žodį net prieš tokį poną, 
kaip A. Impulevičius. Dėl 
ko jie taip diskredituoja se
nesnius klubo.narius? Juk 
čia jiems durys nuo seniai 
atviros. Jie čia visuomet bu
vo laisvai priimami, galėjo 
net tūkstančiais prisirašyti. 
“Vaduotojų” parengimams 
salės nuoma nupiginta. Juk 
tą ’didelį namą su sale pa
state seni ateiviai. Tiesa,

! Petras buvo šių organizaci
jų entuziastas ir pažangaus 
judėjimo rėmėjas. Palaido
tas sausio 22 d.

Viršminėtų organizacijų j 
nariai skaitlingai dalyvavo |

Sausio 20 d. palaidotas 
pažangietis Kazimieras 
Gasparaitis, kuris jaunystė
je priklausė prie vietinio 
Aido Choro. Kazimieras bu
vo vedęs Amiliją Kimišiūtę. 
Susilaukusi dviejų vaikų, ji 
jauna mirė. Kazimieras ir

metrikacija ir sūnų ir duk
relę buvo užregistravę civi
line metrikacija, bet jis ta
po palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

Sausio 20 d. tapo palai
dotas Petras Matulis. Jis 
buvo LDS 57 kuopos narys. 
Petras buvo linksmo būdo, 
su visais gražiai sugyveno. 
Nuliūdusius paliko žmoną, 
tris dukteris ir sūnų.

Minusiems gražiai patar
navo Peter Carroll.

Reiškiu užuojautą miru
sių giminėms.

J. Jaskevičius

SENAT. UŽ SUTARTI 
A-BOMBŲ REIKALAIS
Washingtonas. — JAV 

vyriausybės žmonės sako, 
kad dauguma Senato na
rių remia sutartį apribavi- 
mui plėtimosi a to minių 
ginklų.

SKYRYBŲ NEBUS
Viename Okeanijos saly

ne — Naujuosiuose Hebri- 
duose — esama Įdomaus 
papročio — prieš sutuoktu- 
v e s išbandomas jaunikio 
vyriškumas. Bandoma s i s f 
jaunikis turi visą naktį 

:prastovėti... ant vienos ko
jos. Jis užlipa ant “Įsimylė
jusių sienos”, kuri yra 800 * 
pėdų aukščiau vandenyno, 
ir atsistoja ant vienos ko
jos. Vienas neatsargus ju
desys—ir jis gali susidau
žyti į sienos papėdėje esan
čias uolas. Sakoma, kad tik 
jaunystėje galima išlaikyti/“ k 
tokf bandymą. Todėl ne
nuostabu, kad saloje labai 
retos skyrybos — pagei
daujančių dar vieną naktį " 
pastovėti ant “įsimylėjusių 
sienos” neatsiranda.

IŠTEKA Už HITLERIO ‘ 
KARININKO

Haga. — Olandijos sosto 
įpėdinė princesa Beatrix1 
susitarė apsivesti su Hitle
rio gvardijos karininku 
Claus von Amsbergu.

Olandai prieš tai protes
tuoja. Prie karalienės palo- 
ciaus buvo pastatę plakatus 
su svastikos ženklais.
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Easton, Pa.
Apie S. Kuržinską

pranešta, mirė Stasys Kur
žinskas iš Mahanoy City. 
Jis mirė sausio 20 dieną, o 
palaidotas sausio 22 d. iš 

, Pračausko š e r m e n inės, 
Shenandoah.

Kuržinskas sulaukė 72 
metu amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Triškių miestelio. 
Aš pažinau Kuržinską. nuo 

,"1912 metų. Buvo dar jau
nas, tuomet jis gyveno Eas
tone, čia dirbo duonkepyk- 
loje. Jis išvažiavo į Maha
noy City, ten apsivedė su 
Konstancija Balute.

Paliko nuliūdime 
mielą draugę, sūnų ir 
relę, kurių pavardžių
nau, anūkų ir daug draugų. 
S. Kuržinskas buvo susipra
tęs žmogus, darbavosi dar
bininkiškam judėjimui, vei
kė organizacijose, parašy
davo i “Laisvę”. Lai jam 
būna amžina ramybė.

savo 
duk- 
neži-

K

Philadelphia, Pa.
Dėl karo Vietname 

daugiau darbų
Filadelfijos laivų remon

to įmonė (Navy Yard) ga-

Baltimorės kilnią gegužinę, 
nepaisant, kad mūsų gretos 
žymiai praretėjo. Kai ku
riuos, beje, užklupo toji ne
lemta senatvė. Tačiau nė 
vienam pažangiam asme
niui nereikia sielotis dėl me
tų naštos, nes mūsų pažan
gaus judėjimo milžiniški 
darbai mūsų laukia. Stenki
mės atlikti savo pareigas. 
Neabejoju, kad ir laisvie- 
čiai šiemet anksčiau prabils 
apie ruošimą pikniko Rati
nių parke Eastone.

“Laisves” Reporteris
Baltimore, Md.

! Filmas apie TSRS
Sausio 20-21 dienomis, 

i Lyric Teatre, buvo rodomas 
| filmas “Naujoji Rusija.” 
Tai spalvinis filmas. Jo tu- 

į rinį aiškino Mr. Francisco, 
kuris po pasaulį važinėjo nuo 
Maryland Academy ir pla
čiai važinėjo Tarybų Sąjun
goje. Jis ten kalbėjosi nuo 
pionierių iki valdininkų. 

' Filme buvo rodomi gyve
namieji namai, krautuvės, 
j palociai, istorinės vietos, ca- 
j rų turtai, kurie dabar yra 
' liaudies, Lenino mauzoliejus, 
Raudonoji Aikštė, Kremlius,

Waterbury, Conn.
Apie P. Boką

Sausio 19 d. mirė Petras 
Bokas (Povilas Mickeliū- 
nas). Jis sulaukė 75 metų 
amžiaus. Tėvai buvo Jokū
bas ir Ona, Kupiškio rajo
ne.

Į Ameriką Bokas atva
žiavo dar jaunas būdamas. 
Tuojau įstojo į progresyvį 
judėjimą ir jame buvo iki 
mirties. Buvo nuoširdus, 
veiklus organizacijose, pla
tino spaudą, aktyviai dar
bavosi.

Per 40 metų dirbo Vick
ers kompanijoje mašinistu. 
Prieš penkeris metus išėjo 
į pensininkus. Vėlesniu lai
ku skundėsi susilpnėjimu 
sveikatos. Palaidotas Wa- 
terburio Lietuvių kapinėse. 
Ilsėkis, Petrai, amžinai.

J. Strižauskas

Chester, Pa.
V.L. pašalpinio klubo įvy

ko susirinkimas. Narių da
lyvavo virš 50. Iš raportų 
pasirodė, kad klubas turi 
virš 200 narių ir 500 socia- 

. Finansai padau-’garbingi kosmonautų pasi-; pu narįu. / '
tikimai ir labai daug kitų ggj0. Klubas yra gerame 

'svarbių vietų. stovyje. Nors senesniu na-
.........______ , b„ Per dvi dienas didysis te-; rių miršta. bet jaunesnių 

vo stambius valdžios užsa- at* as buvo pilnas, žmonių. | žmonių i klubą įstoja. Būtų 
kymus laivų remontui, jau! 
nebegauna pakankamai pa-1 
tyrusių darbininkų, 
jau priima į 
ninkus, kurie 
dirbti. Laivu 
sonalas sakė, 
priimsiąs 
2,000 darbininkų.

Verto! Heliocopter kom
panija prašo savo darbinin
kus, kad jie atsivestų į fab
riką nors po vieną du šiek 
tiek patyrusius darbinin-i 
kus. Prižada net pinigines' 
premijas už gavimą darbi-1 
ninku. I

iMan pavyko gauti bilietą tik 
i na buvo nuo $1.65 iki $4.

“Laisvės” ReporterisDabar 
darbą darbi-

,1 remonto per- i Brockton, Mass 
palai p s n i u i 

prie darbo i k i Susirinkimai
LDS 67 kuopos susirinki- 

msa įvyks ketvirtadienį, va-

dar geriau, kad dar dau
giau jaunuolių stotų į klu
bą.

1965 metais mirė 3 na
riai: B. Žukauskas. Juozas 
Bez menai 
minskas.
“Laisvės” skaitytojai.

ir Antanas Ti- 
Du iš iu buvo

msa įvyks ketvirtadienį, va- . N> Dudoniai išskrido į 
sario 3 dieną. Pradžia 7 va-: saL1]ėtą Floridą žiemos lai- 
landą vakare. . . , ko praleisti. Linkiu sėk-

LLD 6 kuopos susu mki-; mingu» atostogų ir kelionės. 
( mas įvyks pirmadienį, vasa- j 
rio 7 d., 7 vai. vakare.

o___ I Abu susirinkimai įvyks
Sako" Vertol kom-!Lietuvių Tautiško Namo 

panijai reikalinga 1,000 dar- kambariuose, 8 Vine'Street, 
bininkų.

Chesterio laivų statykla 
irgi skelbia, kad jai reika
linga apie 1,000 darbininkų. 
Filadelfijos įmonėse, kurios 
turi karui reikmenų užsa
kymus, darbai pagyvėjo.

Kitaip ir negali būti. Vie
niems vargas, kraujo lieji
mas, 
ningi darbai ir geri laikai!

Montelloje. Nariai kviečia
mi dalyvauti.

' LDS kuopos nariai gaus 2 
knygas — Ievos Mizarienės 
ir Leono Prūseikos raštus.

G. Shimaitis

Teko sužinoti kad Bučie
nė, kuri netoli nuo mūsų 
gyvena, nori grįžti į Lietu
vą pas savo vyrą. Sakoma, 
kad ji nusivylus Amerikos 
gyvenimu, nes čia tenka 
sunkiai dirbti.

STOUGHTON. MASS.
Pataisa

mirtis, o kitiems pel-Į Sausio 21 dienos “Laisvėje,”: 
korespondencijoje iš Stough- i 

i tono, buvo pasakyta: “Nu-1 
LLD 10 kp. veikėjai jau i tarta, kad nariai mokėtų po' 

gavo iš baltimoriečių pa-! vieną dolerį kiekvieną mė-1 
klausimą: - —
delfiečiai dar įstengs suor- ’ ta, kad nariai mokėtų po $1 
ganizuoti busą vykimui į i už 1966 metus, kaip yra 
baltimoriečių ruošiamą tra-! konstitucijoje. Kurie nemo- 
dicinį “Laisvės” paramai; kės, bus suspenduoti, 
pikniką? s Narių dėmesiui

Sis klausimas dar bus; United Lithuanian Socie. 
svarstytas kuopos susirinki- ; namo mėnesiniai susi. 
me. Nors dar labai anksti.rinkimai bug laikomi kag 
apie tai ka bėti, tačiau šių, ketvirtos mėnesio savaitgs 
žodžių rašytojas pataria vi- antradienį namo salgje. 
somis išgalėmis visiemsI įa g J vak Nariai
draugams sutartinai pasi-j ; dal ti ir užsi. 
darbuoti, kad ir šią vasarą <ug mokesčius
musų pastangomis pilnas 
didžiulis busas riedėtų į Geo. Shimaitis

Ar šiemet'fila-• nesį.” Turėjo būti: Nutaiv

Worcester, Mass.
“LAISVĖS” VAJUI UŽBAIGTI

BANKETAS
RENGIA LLD 11 KUOPA

Sausio 30 d 29 Endicott St
Kviečiame visus “Laisvės” skaitytojus šiamfe bankete 
dalyvauti. Turėsime apkalbėti “Laisvės*/šėrininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks vasario 6 d. Taipgi LLD 
nariai, atsilankę į šį banketą, gausite naują knygą.

Pietų pradžia 1 vai, —— Kaina—$L50.
RENGĖJAI

Windsor, Conn.
Toronte mire Antanas 

Lopata
1965 metų gruodžio 27 d. 

Toronte mirė Antanas La- 
pata. Paliko dideliame nu
liūdime savo seserį Oną Lo
patą, gyvenančią Windsor, 
Conn., ir brolį Vincą, gyve
nantį Chicagoje.

Antanas Lopata buvo su
sipratęs žmogus, s k a itė 
“Laisvę” ir “Liaudies Bal
są”, priklausė, darbininkiš
koms organizacijoms, rėmė 
judėjimą, kiek išgalėjo.

Dėl tam tikrų sąlygų ne
galėjau nuvažiuoti į jo lai
dotuves, tik pasiunčiau vai
niką. Būtų gerai, kad drau
gai torontiečiai p 1 a čiau 
apie Antaną parašytų.

Anna Lopata

| Norwood, Mass.
j Sausio 22 d. M. Uždavi
nio pastogėje įvyko metinis 
ALDLD 9 kuopos susirinki
mas. Nariu atsilankė 12. Iš 
valdybos narių, dėl ligos, 
neatsilankė, N. Grybienė. 
Protokolų rašt. R. Niaura 
perskaitė pereito susirinki
mo tarimus, priimta vien
balsiai

Finansų rašt. M. Uždavi- 
nis pateikė raportą iš buvu
sių dviejų parengimų, kurie 
atsibuvo vienas gruodžio 
12, antras laukiant Naujų 
metų sutikimo. Abu paren-

Perrinkta valdyba. Visi 
valdybos seni nariai pasili
ko tie patys išskiriant iždi
ninkę N. Grybienę, kuri at
sisakė. Jos vieton išrinkta 
Y. Niaurienė.

Nutarta iš kasos paauko
ti $10 Urugvajaus laikraš
tukui ir $10 kovai prieš na
cių kriminalistus, $5 “Liau
dies Balso” prenumeratai į 

i Lietuvą ir $5 pasveikini
mui “Laisvės” Bendrovės 
Dali ninku suvažiavimo, 
kuris įvyks vasario 6 dieną.

Aukota $10 dėl nupirki- 
mo Enciklopedia Britanica 

j 
1 (Tąsa 6 pusi.)

WATERBURY, CONN.
Mirus

Petrui Bokui
(Povilas Mickeliūnas)

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Tarybų Lie
tuvoje ir jo šeimai, i Taipgi jo dėdienei Bronei 
Blėkienei, jos dviem sūnums, pusbroliui Petrui 
Lenert, pusseseriai ir jos vyrui Bandzevičiams 

ir visiems draugams.
J. ir M. STRIŽAUSKAI

Bridgeport, Conn.

WATERBURY, CONN.
Mirus

Petrui Bokui (Mickeliūnui)
Sausio 19, 1966

Reiškiame širdingą užuojautą jo giminėms — B.
BlėkieneL ir jos šeimai, P. Lernatavičiui ir jo
šeimai, draugams ir artimiesiems. Ilsėkis ramiai.

Klem Yenkeliūnienė P. Lernatavičius
M. Svinkūnienė J. Žiūraitis
M. Strižauskienė J. J. Ynamaitis
A. Bložienė L. Butkevičienė
A. Morris J. Strižauskas
W. Dūda L. Žemaitienė
M. Raškauskienė J. Svinkūnas
Klem Strauss M. Ulozienė
V. Yokubonis B. Marcinonis
J. Dvilinskas A. Raškauskas
G. Zelenakas Al Kiudulas
J. Samoška M. Dūdienė
G. Vaitonis J. Žemaitis
B. Blėkienė

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINISTS
PRECISION LATHE 

$2.50—$2.90 per hr.
HAND'" SCREW MACHINE

$2.20—$2.50 per hr
SHEET METAL “A” 

Brake Exp.
$2.50—$2.90 per hr.

MILLING MACHINE 
(Vertical-Horizontal) 
$2.50—$2.80 per hr.

Excellent working conditions and 
liberal employee benefits.

DUBROW 
ELECTRONIC IND.

i 235 Penn St., Burlington. N. J.
An Equal Opportunity Employer
Qualified Women Also considered.

PAPER BOX
Quad setters and feeders.

Experienced.
Day or night shift.

MR. ALESSI.
CU. 9-4104.

(8-10)

WORKERS
Starting $1.65 per hour.

Increase rate after 30 days.
Vacation, good conditions. Apply:
HOWARD REFRIGERATOR CO.
Grand Ave. & Blue Grass Rd.

Philadelphia, Pa.
(8-10)

ELECTRICIANS & HELPERS
1st class. Exp. on Industrial power 
and light work. Steady position with 
old established firm. Call Monday 

thru’ Friday. 8 AM. to 5 PM.
WA. 2-4471

ROOFING & SIDING MEN needed. 
Only exp. men need apply. All 
equipment furnished. Steady work, 
top salary paid and fringe benefits 
;tnd new bonus incentive. Apply 

TILO CO., INC, 180 Lincoln 
j Highway, Malvern, Pa. Ask for 
Supt. Mr. L. Mangold or Mgi^ Mr. 
R. M. Bernstein. (8-9)

kuTO BODY MAN

Full experienced on heavy wrecks. 
Also auto painter, fully experienced.

Call George Faulkner,
Lynn Auto Body. TU. 4-9088

(8-9)

BAKERS. High caliber type 
preferred. Ex. in production shop 
or willing to train ambitious men. 
Must have references. Apply 

MORABITO BAKING CO.
Norristown, Pa. BR. 5-5419.

(8-11)

MALE or FEMALE

TELEPHONE INTERVIEWERS.
To conduct market research tele
phone surveys for Nat'l Research 
organization. Part-time assignments 
available both day and evening. Sal. 
$1.75 hr. All work done in our West 
Phila. office. Convenient to Public 
transportation. Call Personnel. SH. 
8-2015. (6-8)

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25-os kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 5 d, 2 vai. popiet, sa
lėje 2219 W. Pratt St.

Šis susirinkimas yra pirmas šiais 
metais Tad nariams svarbu jame 
dalyvauti, užsimokėti duokles ir pri
siruošti kultūrinei veiklai šiais me
tais. Sckr. P. Paserskis 7-8)

Paieškaų Stasės Griniuvienės (Ka- 
raliukės) iš Suvalkų miesto. Duktė 
Adomo Karaliaus. Prašau ją pačią 
atsiliepti, arba žinančiuosius apie ją 
man pranešti. Marcelė Kaslauskas 
(Karaliuke), iš Briedžių kaimo, Ša
kių parapijos. Mano adresas: Mrs. 
Anthony Kaslauskas, Route 1, Box 
288, Fond du Lac, Wisconsin.

APIE SKRUZDĖLES
Neseniai Frankfurto prie 

Maino zoologas Hubertas 
Marklis padarė eilę bandy
mų su raudonosiomis miško 
skruzdėlėmis. Jis išaiškino, 
kad vabzdys turi specialius 
šepetėlius ant ūselių, kaklo, 
narelio, ant visų šešių kojų 
“kelių” ir “klubų” ir t.t. 
Jais skruzdėlė ir koordi
nuoja judesius. Paeiliui pa
šalindamas ‘ š e p#e t ė 1 i u s, 
Marklis pastebėjo, kad tiks
liausia informacija apie 
svorio jėgą eina iš kaklo 
narelio.

Rangūnas. — Burma pa
skyrė atstovą Į JAV.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER 
Experienced and reliable. Must be 
fond of children. Pleasant personality 
and good appearance. Knowledge of 
cooking. 5 days week. Stay 2 nights 

week. Good salary. ME. 5-0545.
(812)

HOUSEKEEPER
Housework. General. Child care.

Sleep in or sit two nights.
Rcierences, Call before 10 AM. 

MI. 9-0495.
(8-10)

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:
Grinding Gardner, 1209 Bryants, 

Centerless blanchard, also 
Automatic Screw Machines, 

drill press & Milling machines. 
Will consider qualified trainees, job 
available for 1st & 2nd Shift. Good 
insurance program and 7 paid holi
days, overtime avail. Apply—

RICHARD BROS. PUNCH CO.
4749 Tolbut St. (at Torresdalc) 

Philadelphia 26, Pa. (2-8)
DEMONSTRATORS Wanted for 

Party Plan. Earn top commissions 
showing Princess House crystal and 
copper decorator items. Earnings 
unlimited. No investment. Fabulous 
hostess program. No collecting or 
delivering. Call 372-5365, or write 
to Mrs. Mildred B. Wesley, 1123 
No. 5th St, Reading, Pa. (8-12)

ELECTRONICS ASSEMBLY
Assembling, wiring, soldering, elec
tronic equipiment. Pleasant location, 
20 minutes from 69th & Market Sts. 
CRONO-LOG. 2583 W. Chester Pk, 

at Sproul Rd, Broomall, Pa.

HAIRDRESSER
Experienced.

Full or part tmc.
Call

MU. 8-3732 or MI. 9-9830.

HOUEKEEPER
Full time, sleep in if possible.

2 children.
Off Sunday and Monday. 

Phone HI. 9-3187.
(8-9)

BARER’S HELPER. Experience 
preferred but not necessary. Must 
be reliable. Full time night work. 
Will teach rotating oven. Also PART 
TIME BENCHMAN, week-ends. Day 
work, bagels only. 7555 Haverford 
Ave, TR. 8-8080. (4-8)

COOK. For grill work, nightAvork, 

no Sunday. Fast only apply. Top 

salary for top man. Call VI. 4-9844.

(4-8)

CARPENTERS
Experienced men for Concrete form 

work.
Apply in office.

34th & Currie Ave, Phila, Pa.
(2-8)

WEAVERS
Experienced or learners on haircloth. 

2nd shift.
Pleasant working conditions.

Apply—
Hunter Mills, 1424 N. Howard St.,
3rd wl, 7 AM to 3:30 PM. (8-14)

TRAINEE
Fabricating laboratory glassware. 

Full time.
Energetic and reliable. 
Willing to learn trade. 
Oreland area. 885-0145.

(6-11)

WOMAN
for housekeeping and child care 
in exchange for good home and 
salary. References required.

Call—
CA. 4-2223 after 6.

(8-9)

MALE polishing and grinding.
Experience preferred. But will train.

Full time.
Work Phone CU. 8-6080.

z (8-12)

/ HOUSEWORK
Cooking and care for school age 

/ children.
uFor working Mother.

Sleep in or out.
$45. 5 day week. Call before 10

or aftei’ 6. LA. 5-4326.
(8-10)

WOMAN Full time—Tues, and 
Thurs. off. Live in on week ends. 
Care of children (5, 3, twins 1 yr.).

Gen. housework. References. 
(Downtown area) 363-7672 

' (8-12)

WAITRESSESS
Jownship Line Diner, 

experienced only.
2 shifts, full time and part time.

SU. 9-2933
(8-9)

WOMAN, needed for industrial 
cafeteria operation. No experience 
necessary. Must have car. Good 
pay and working conditions. Call 
CY. 5-2162 for appointment.

(8-10)

HOUSEKEEPER
Live in small pleasant home.
No children. Light housework.

PlainAcooking. Salary.
Frankford Vicinity.

PL 4-1642.
(8-10)

MATURE WOMAN over 45. 
Housekeeping, 5 days week, 

sleep in or out.
Call MRS. LINTNER 

WI. 7-2074 or OR. 6-1477.
(8-9)

HOUSEKEEPER. Live or sleep in. 
General duties, incl. laundry. Pri
vate room and bath in new doctor’s 
home. 3 children. Thurs & Sun. 
off. Good salary. Excellent refer
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

PLUMBERS

Experienced mechanics. Good hourly 
rate, other advantages for right men.

Start immediately.
Phone 598-7561 for appointment.

(6-8)

TRAINEES. Gayley Wycombe Corp., 
Wycombe, Pa. Southeast of Doyles
town, desires employees, male over 
18, no experience required, to work 
in Textile Mill producing elastic fab
ric. Good chance for advancement. 

Please call 598-3132.
(6-9)

KNITTERS

Experienced on Flat Machines.

Night Shift with Progressive Co.
Call. WA. 5-8021.

(6-8)

MACHINISTS
2 AC CHUCKERS

MILLING MACH. OPER.
TOOL & CUTTER GRINDER

DRILL PRESS OPER.
Permanent positions for qualified 

men to set up and operate from 
blueprints. Liberal Company paid 
benefits. DODGE STEEL CO, 6501 
State Rd. DE. 2-2200.

^^X(6-8)

STARTING 2nd SHIFT. 4:30 PM 
to 12:30 AM. Good pay and work
ing conditions. Will train for all 
manufacturing operations on wood 
veneer and plastic laminate. Apply 
at Wilcox-Woolford Corp, Pikeland 
Ave, Bpring City. (8-9)

AUTO MECHANIC
Must be experienced and capable 
of State Inspection Eng. Tune-up. 

Front end alignment. 
References. 
CU. 9-4330

(8-9) 
__________________________________________________ k__________________________ 

AUTOMOBILE
NEW CAR POLISHER

A good job for an expd. man. Good 
pay and a good future with repu
table new car dealer. Contact Mr. 

Burnham, at Pitęaim Olds.
Rt. 1, Langhorne. OR. 7-0530.

<(8-12)

CUSTODIAN WORK. Mature Indui, 
with good character nef. to fill pos. 
as custodian and driver for Day 
Nursery. For details contact Mr. J. 
Davis. PENN WORKING HOME 

FOR THE BLIND, 36th St. & 
Lancaster Ave, EU. 6-2333.

(8-12)

MECHANIC. Sewing machine fixer 
for old est. firm nr. Phila. Expd. on 
Trico underwear or sport wear. 
Wonderful oppty. for man wishing 
to grow. State exp. and Sal. to start. 
Write or call 609 - HO. 1-0800,

Century Mills, Riverside, N- J-
(8-10)
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Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Aš esu natū-.‘Apsaugos Įstaigą arba pa-;

SVEIKINIMAI
“LAISVĖS B-VĖS SUVAŽIAVIMUI

ralizavęsis Amerikos pilie
tis. Prieš kiek laiko pada
viau prašymą gauti pirme- 
numą mano tėvams, broliui 
ir seseriai. Jie jau seniai 
laukia imigracijos vizos į 
JAV-as. Neseniai man bu
vo pasakyta, kad pagal nau
ją imigracijos Įstatymą ma
no tėvai gali atvykti tučtuo
jau. Prašymas buvo užgir- 
tas. Ar man reikia paduo
ti dabar naują prašymą jų 
atžvilgiu?

Atsakymas: Ne, seni pra
šymai vis dar galioja. Jie 
automatiškai bus pritaikyti 
naujoms kategorijoms, ku
rioms jūsų giminės pagal 
naują Įstatymą priklauso. 
Anksčiau jūsų tėvams buvo 
taikomas tik antraeilis pir- 
menumas. bet pagal naują 
įstatymą jie gali atvykti 
tuojau ir jiems nebetaiko
mas skaitinis suvaržymas. 
Jeigu jūs dar to nepadarė
te, nūtų ne pro šąli praneš
ti tėvams, kad susisiektų su 
armitiausiu Amerikos Kon
sulatu ir pasiteirautų, ka
da jie p-ali gauti savo vizas 
ir ruoštis emigravimui.

Jūsų brolis ir sesuo pagal 
nauja Įstatymą priklauso

rašykit Amerikos - Tarybos! 
Tautų Tarnybai (žiūr. adre- j 
są gale) ir paprašykit val
džios brošiūros “Social Se
curity Amendments, 1965—' v / 1 
A Brief Explanation.” Ją! 
galimą gauti veltui anglų i 
kalba arba 22 kitu kalbu. 

i, V

Klausimas: Aš esu 73 me-i 
tų amžiaus našlė. Neturiu 1 

: socialinės apdraudos. Per! 
; praėjusius metus prižiurę-1 
jau vaikus ir dažnai uždir-. 
bau S ar 10 doleriu i sa-! *• *• I

vaitę. Aš nemokėjau mokes-į 
čių, nes maniau, kad ant to
kio uždarbio nėra dedamas 
mokestis. Dabar skaitau 

i laikraščiuose, kad moterims 
;virš 70 metu amžiaus ne
reikia daug uždirbti, kad 

i gautų socialinės apsaugos 
; pensija. Ar aš galiu kvali

fikuoti? J
I i

Atsakymas: . Taip, jeigu 
jūs uždirbote mažiausiai 50 

: dolerių iš vieno darbdavio 
per kiekvienus tris kalendo
rinius ketvirčius arba jei 
uždirbote daugiau negu 400 
dolerių per bet kuriuos ka
lendorinius metus tarp 1962 
m. ir 1965 m. Pirmuoju at- i 
veju, iūs galite gauti mene-;

Nuo pavienių gauta sveikinimų “Laisvės” B-vės su
važiavimui, kuris įvyks vasario 6 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Sveikina:

ALDLI) 45 kp. (per V. J. Valley),
St. Petersburg, Fla.......................................$500.00

Clevelando Braziliečiai ........................................ 81.00
Per Constance Thomas, New Kensington, Pa. .. 12.00 
J? Jordan, Three Bridges, N. J.......................... 10.00
Mary Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.............................. 5.00
Ona černiavičienė, Maspeth, N. Y......................  5.00
J. ir K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y..............5.00
Ačiū viršminėtiems už dovanas suvažiavimui. Tiki

mės, kad prisius ir daugiau pirm suvažiavimo.
“Laisves” Administracija

penktai pirmenumo katego
rini. Jiems tur būt reikės 
laukti. Kaip ilgai, priklau- 
svs nuo jų krašto kvotų 
dydžio ir ant kiek kvotos 
yra perkrautos. Tokios kvo
tos tesis ligi 1968 metų 
birželio mėn. 30 d. Tačiau

Gardner, Mass.
Šiame mieste sausio 4 d. 

mirė ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas Jokūbas Veja- 
lis.

Jo duktė prašė parašyti 
apie velionį.

Jokūbas (Jacob) Vejalis 
gimęs 1880 metų spalio 9 d. 
Lietuvoje, sūnus Petro Ve- 
jalio. Į JAV atvyko 1910 m. 
spalio 1 d. Gardner mieste 
dirbo krėslų dirbtuvėje iki 
1922 m. Nuo 1922 iki 1943 
buvo ūkininkas, o kai jo 
žmona mirė, jis grįžo į 
krėslų išdirby stę. Čia išdir
bo iki mirties.

Iš Lietuvių Motery 
klubo susirinkimo

Sausio 19 d. vakarą Lais
vės salėj įvyko pirmas šių 
metų New Yorko Lietuvių 
Moterų klubo ^susirinkimas. 
Jį atidarė pirmininkė I. Mi
zarienė, vedėja išrinkta N. 
Buknienė.

Klubo valdyba peteikė 
metinį raportą. Pirmininkė 
I. Mizarienė raportavo, kad 
65-ais m. klubas turėjo 10 
mitingų, 6 parengimus. Vi
si buvo sėkmingi, klubui 
davė gražios paramos. Pa
dėkojo klubietėms už gražų

Iš Lietuvos filmai jau 
; šį sekmadienį
I Sausio 30 d., sekmadienį, 
j 2-rą vai. po pietų, Laisvės 
I salėje, 102-02 Liberty Avė., 
i Ozone Park, N. Y., bus ro- 
I domi du labai gražūs lietu
viški spalvoti filmai. Vie
nas vadinasi “Joninės”, ant
ras — “Tarybų Lietuva”. 
Juos rodys Jonas Grybas, 
kuris visuomet gražiai pa
rodo.

Taigi, kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti ir pa
matyti šiuos įdomius fil- 

j mus. Juk mums visiems yra 
žingeidi! žinot, kaip mūsų 
broliai ir sesės dabai* gyve
na Lietuvoje. O čia bus ga
lima pamatyti.

Rengia LDS 46-ta kuopa.
Šiidmgn^ kviečia 

Komitetas

sine 35 dol. pensiją ir ant- i Velionis Jokūbas Vejalis 
moju atveju, turbūt dau-1 naliko nuliūdime dukrą Al
kiau, priklauso nuo uždar-i (]Oną (Vejalis) Bazydlo ir 
bio dvdžio ir laikotarpio,; anūką Jack Bazydlo. 
per kurį jūs dirbote. Jeigu ' 
bet kuris yra jūsų atvejis, l 
parašykite Amerikos Tary-į 
bos Tautu-Tarnybai (žiūr. I

naujas įstatymas 1 e i d ž i a adresą gale) dėl tolimesnės i 
naudoti kvotos numerius, informacijos, 
neišnaudotus kitų kraštų 
su didelėmis kvotomis. To 
rezultate daugelis giminių 
pirmenumo kategorijose ga
lės atvvkti greičiau negu sjmU anie imigracija, natū-1 
buvo tikėtasi.

Norwood, Mass.

M.-------- ' Vilniaus universitetui.
Pastaba skaitytojams : ' Uždavinis aukojo enciklo- 

• pediiai $10 nuo savęs.
Skaityto jai,. turi kitų klau-1 Visi nariai gavo po (]vi

- . .. i naujas knygas, atėju- 
ralizaciją ar socialinę ap- sįas Literatūros D-jos

išauga, ar nori gauti kopiją C t viena Ievos Miza-
-» • • z z z'"'* • f • 1 'Klausimas: Aš imigravau ‘ ve]tui apie 

į JAV-as prieš keletą me*ų 
iš krašto su atvira kvota. 
Mano draugas tame pačia
me krašte norėtu atvykti į 
JAVas kaip imigrantas. Jis 
neturi giminiu JAV-ose, nė
ra profesinis asmuo ir netu
ri specialaus paruošimo. Ar 
naujas imigracios Įstatymas 
padarė pakeitimų tokiems 
imigrantams?

Atsakvmas: ’___
nauja istatvma naujas svar-! rikos Tarybos Tautu Tar- 
bus reikalavimas yra pridė-i nv^)a^ (American Council 
tas. Ar iūsu draugas čia at-i^01’t Nationalities Service) 
vvksta kaip imigrantas beJar įos narėms agentūroms, 
pirrųenumo ar turi kvalifi- i vadinamoms Tarptautiniais 
kaciią pagal u ž s i ė m i m o j Institutais (International 
pirm en urną ar turi gauti , Institutes). Adresas yra 
pažvmėjima iš Darbo Sek- [ kąntis: 
retoriaus, kad nėra pakan
kamai darbininkų JAV-ose 
jo rūšies darbe, galinčių, 
norinčių, kvalifikuotu ir 
laisvų, tuo metu, kai jis pa
duos prašvma atvykimui į 
JAV-as ir kad io darbas ne
turės įtakos į JAV-ų darbi
ninkų, dirbančių panašų 
darbą, algas ir darbo sąly
gas. Kad gauti toki pažy
mėjimą. jūsų draugas ar 
kas nors už ii turės surasti 
darbdavį, sutinkanti paduo
ti prašvma gauti pažymėji
mui iš Darbo Departamen
to.

“Socialines Ap
saugos pakeitimus, 1965 — 
T ra u m na naaiškinima” (So
cial Securitv Amendments,

rienės parašvta, o antra L.
Prūseikos raštų rinkinys.

Baigus mitingą, M. Už- 
davinis tur ė j o paruošęs

1965 A Brief Explana- s^anjos kavos ir užkandžių, 
t.ion), galima gauti anglų, Qerįant šilta kavutę tarp 
lietuvių ir 21 kitų kalbų, ar vign tesėsi draugi§ki pasi. 
“Naują Imigracijos jstaty- kalb6jimai įvairiais klausi-
lietuvių ir 21 kitu kalbų, ar visu tesėsi draugiški pasi-

ma, jo pagrindiniu punktų • 
santrauką” (“The New Im- ( 
migration Law, A Summa
ry of Its Principal Provi- 

Taip. Pagal, sions”) gali parašyti Ame-

Buvo ir toks klausimas: 
Kas iš mūsų nažangiečių 
šiais metais ruošis atlanky
ti gimtinį krašte—Tarybų 
Lietuvą? Man atrodo, kad 
R. Niaura, mūsų nro-rašti- 
ninkas rimtai galvoja apie 
šį žygi.

se-
kautis:

American Council for
Nationalities Service

20 West 40th St.
New York, N. Y. 10018

ACNS

Vištą kalba
Vakarų Vokietijos moks

lininko Ericho B e m e rio 
nuomone, višta yra labai 
protingas gyvūnas. Reme
ris y r a Makso Planko 
mokslinio tyrimo instituto 
narys. Pastaraisiaas me- 

i tais, tyrinėdamas vištas, jis 
I nustatė, kad jos turi savo 
i “kalbą”. Visos vištų veis- 
: lės, pasirodo, “kalbančios” 
ta pačia “kalba”.

Vištų ' kalbos “žodyną” 
' sudaro 35 “sakiniai”, kurie

Klausimas: Aš esu virš 
65 m. amžiaus ir negaunu 
socialinės ansaugos ar gele
žinkelio tarnautojo pensijds. 
Neseniai skaičiau, kad 4,- 
000 000 žmonių sioie kate
gorijoje galės gauti vai- išreiškia įvairiausias vištų 
džios ligonininį ir medici- emocijas. Be to, vištos turi 
nišką draudimą. Kaip aš 4 ar 5 pavojaus signalus, 
galiu gauti informaciją, ar Bemeris teigia, kad skirtin- 
Įr aš į tą žmonių grupę įei-1 gų veislių vištos puikiai su- 
nu? pranta vienos kitas, tačiau

Atsakymas: Nuvvkit i sa- jų “kalboje” galima atskir-

tai šią vasarą at
lankyti savo mielą gimtinį 
kraštą. R. Niaura kviečia 
ir mane dar kartą nuva
žiuoti pamatyti savo mielą 
gimtine. Mat, aš jau vieną 
kartą lankiau 1964 m. rug- 
piūčio mėnesį.

Turime ir ligonių: N. 
Grybienė jau keletą savai
čių randasi daktaro priežiū
roj. namie.

“Laisvės” skaitytoja A. 
Malkunienė gavo lengvą 
širdies smūgi. Eidama gat
ve parkrito. Iš ten buvo nu
vežta į Norwoodo ligoninę, 
ten išbuvus keletą dienų, 
grįžo į namus. Gydytojas 
isakė užsilaikyti ramiai ir 
nieko nedirbti per keletą 
savaičių, k o 1 pilnai pa
sveiks.

M. Trakimavičienė prieš 
pat naujus metus buvo nu
važiavus į Georgia valstiją 
i svečius pas savo sūnų 
Andrių. Po trijų savaičių 
viešnagės sugrįžo su pažeis
ta dešine ranka, gatvėj 
parkrisdama smarkiai su
mušė ranką. Jos laimė, kad 
nesulaužė.

Visoms trims linkiu greit 
ir pilnai pasveikti.

kooperavima praeitais me
tais, už skaitlingą „lankymą
si į mitingus bei parengi
mus. Taipgi priminė, kad 
1965 m. mirė dvi klubo na
rės — R. Laukaitienė ir V. 
Milerienė.

Finansų sekretorė V. Ne- 
vinskienė raportavo apie fi
nansų bei narių stovį. 1965 
m. mūsų klubas gausiai pa
didėjo narėmis. Viso turi

1185 nares. Finansų stovis, 
taipgi geras. Raportus susi
rinkimas užgyrė.

Tarptautinės Moters Die
nos —kovo 8-tos atžvmėji- 
mas ivvks kovo 13 d. Lais
vės salėje. Parengimo komi
sija pranešė,' kad programa 
bus ivairi, su prakalbomis, 
su daina. Kovo 6 dieną 
Town Hall New Yorke 
ivyks tarptautinis koncer
tas. Būtų gražu, kad mūsų 
lietuvių geras skaičius daly
vautų. Programoje daly
vaus mūsų Aido choras. Bi
lietus galima įsigyti pas 
Sofiją Petkus ir kt.

Laikraščio “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas įvyks 
vasario 6 d.Moterų klubas 
sveikina suvažiavimą su 
$25. Klubą atstovaus M. 
Juškienė.

Klubietė K. Čaikauskienė 
dėl rimtos priežasties tūlą 
laiką nedalyvavo mūsų su
sirinkimuose. Atvyko į ši ir 
įteikė klubui auką $5. Vin
cas Baltrušaitis, pagarbai 
savo mirusios žmonos Onu
tės, per V. B. įteikė klubui 
auką $5. Klubietė Ona Zur- 
nienė pasimokėjo , narės 
duoklę ir $1 aukojo klubui.

Klubo vardu visiems šir
dingas ačiū.

Magdalena Juškienė per
eitais metais įrašė į mūsų 
klubą 50 moterų. Klubietės 
širdingai ją pasveikino už 
darbštumą.

Trys mūsų klubietės išvy
ko į šiltus kraštus—M. Kal- 
vaitienė ir O. černevičienė 
i Florida, o Helena Feife- 
rienė į Argentiną.

Kuomet jos sugrįš, tiki
mės, mums daug papasakos 
apie mūsų tautiečius, ten 
gyvenančius.

Susirinkimui pasibaigus 
visos skaniai pasivaišinom 
užkandžiais bei gėrimais.

SVEIKINA
Brangi Lilija! Sveikiname 

tave ir visą “Laisvės” per
sonalą iš tolimos Meksikos 
(Mexico City). Miestas yra 
senoviškas visais a t žvil
giais ir tas mus nejaudina. 
Lietuvos sostinė Vilnius yra 
pranašesnis ir daugiau jun
giasi su nūdiena. Gal para
šysime ir daugiau. Drau
giškai—Milleriai.

BUVO IŠVYKUSI 
Į DETROITĄ

Į

Ieva Mizarienė tarnybi
niais reikalais buvo išvyku
si i Detroitą. Grižo trečia
dieni, v

ANTRASIS PARYŽIUS
Prancūzijos vadovauja- 

I muose sluoksniuose hesusi- 
Į taLiąma dėl Paryžiaus atei
ties. Besiplečiąs miestas vis 
labiau virsta šimtų kvącb'a- 
tinių kilometrų užstatytu 

.'rajonu. Transportas vis la- 
1 biau užteršia sostinės orą. 
i Tuo tarnu eilėje departa
mentų dėl įvairiu priežas
čių gyventojų mažėia —net 
atsirado terminas “Prancū
zijos dykuma”.

Paryžiuje susiorganizavo 
komitetas, raginantis kurti 
nauja Prancūzijos sostinę. 
Ji galėsianti būti i pietus 
nuo Luaros. tarp Orleano ir 
Klermono Fereno apie 200 
kilometrų nuo Paryžiaus. 
Čia būtu perkeltos visos 
valstvbinės - administraci
nės įstaigos. Paryžius liktų 
meno ir mokslo centras, bū
tų lengviau išsaugoti mies
to istorini palikimą. Aero- 
traukiniu kelionė tarp abie
jų sostinių truktų 30 minu
čių.

vo artimiausią Sočia 1 i n ė S) ti tam tikrus “akcentus”. M. Uždavinis Klubo koresp. V. B.

Aido choro veikla
Pereito penktadienio cho- 

ro pamokose daug choristų 
, nesusirinko, ypač vyrų. Kaš- 
' kiančius, Mildred sakė,dak- 
; taro priežiūroj ir gal keletą 
' pamokų jo nebus. Gaila. Ve- 
; lieka dar vis nesusveikęs 
: po susižeidimo. Bet kur ki- 
;ti?! Keršulis, Brazauskas, 
jMikaliūnai (abu), Nevins 
(abi), Iešmantai (abu). Vi
sų pasigendame. O dabar 

i mes pradėjome mokytis 
[naują gražią dainą; čia ga- 
! liu “padainuoti” bent jos 
priedainį:

Lai kasdien šviečia saulė, 
Lai dangus būna giedras, 
Lai kasdien šypsos mama, 
Lai smagus būsiu aš...

Mielai laukiami visi visi 
i prie choro, seni ir jauni. 
lYpač kurie seniau dainavę 
l“Aido” arba kituose choruo- 
‘ se. Please, come on down.

Pamokos įvyksta penkta
dieniais 8 iki 10 vai., Lais
vės salėj.

J. S. L.

LID 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks sau

sio 31 d., 7:30 vakavo, Lais
vės salėje. Turime keletą 
svarbių klausimų spręsti. 
Visi nariai būtinai dalyvau
kite. I aukiame ir kandida
tų į draugiją Įsirašyti.

Valdyba

Mieste pasidairius
Važiuotės darbininkų uni

jos prezidentas Michael 
Quill jau gerokai pasveikęs, 
sugrįžo iš ligoninės ir lai- 
kė spaudos konferenciją. Jis 
sako, kad streikas buvo rei
kalingas ir neišvengiamas. >

Į Įdomu, kad dabar Quillas 
Ijau beveik giria majorą 
| Lindsay. Girdi, majoras da- 
[rė viską, kas galima, strei- ■ 
j ko baigimui ir susitaikymui 
. su darbininkais. r
I

Streiko metu unijos pre- 
!zidentas majorą aštriai kri
tikavo.

Quillas reikalauja, kad
• Kongresas ištirtų priežas
tis, kurios privertė važiuo
tės darbininkus streikuoti.

Kokia ten “Laikinoji Mies- 
j to Finansų Komisija” jau 
paskelbė savo pasiūlymus 
dėl “sutvarkymo” miesto ' 
važiuotės sistemos. Į tuos * 
pasiūlymus įeina pasiūly
mas fėrą pakelti—gal, gir-

; di. iki 20 centų. Taipgi ko- 4 
; misija pritarianti suvieniji- 
1 mui visu miesto važiuotės 
i priemonių (busų, geležinke
lių, tiltų, tunelių ir t. t.) į 
j vieną sistemą po viena va- 
j dovybe. Tai padidintų paja- 
! mas. Pav., tiltai ir tuneliai 
(apmokami) neša didelį 
pelną, tuo tarpu “subvės” s 
duoda didelį deficitą. Iš anų

i pelnas galėtų būti panaudo
damas padengimui “subvių” 
I deficito.

Washingtonas. —• Penta
gonas reikalauja bombar
duoti Šiaurės Vietnamą.

Havana. — Sužinota, kad 
Puerto Rico saloje daug 
jaunuolių atsisako vykti 
kariauti į Vietnamą.

šeštadienį 
SPALIO-OCTOBER 3O-ą

I ; Artkino stato
1 ; Amerikinę Premjerą
į “UKRAINIAN FESTIVAL”
Į Trys nauji fifrrtai—
I 1. “MOTHER and 

bAUGHtĖk” ( '
! 2. “UKRAINIAN STAGE

DANCEENSEMBLE”
3. “CARPATHIAN 

MELODY”
(Muzikalinis slidinėjimo filmas)

' CAMEO TEATRAS
8th Ave. ir 44th St. JU.6-8534

PRANEŠIMAS
OZONTl PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 2 d., 7:30 vai. 
vak., ’“Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avė. Svarbu visiems dalyvauti. 
Šiame susirinkime bus rinkimai kuo
pos valdybos ir LDS Centro val
dybos nominacijos. Ir jau laikas 
duokles mokėti metų pradžioje. Ban
dykit gauti naujų nariu.

Prot. sekr. (8-9)

OZONE PARK, N. Y.
“Laisves” Direktoriams 

Esate kviečiami būtinai pribūti j 
posėdį šio mėnesio 81-og dienos 
vakaru. Tai bus paskutinis prie# 
dalininkų suvažiavimą posėdis.

Sekretorius (7*8)

REQUEST RECORD 
Vėliausios, puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

Prezidentas Johnsonas į '* 
federalinio distrikto teisė
jo postą skiria Mrs. Mot
ley, dabartinę Manhattano 
prezidente. Toji vieta pasi
darė tuščia. O tai gerai ap
mokama vieta — metinė al- 

>ga $35,000!

Sulaikytas Alfred Ruppert, 
117 metų jaunuolis, ir kalti-* 
namas padegimu Yonkers 
Jewish Community Center 

'praėjusio gruodžio 20 diena 
Gaisre sudegė 9 vaikai ir 3k^ 
suaugę žmonės.

_________ ' ♦

Pasirodo, kad Robertas 
Wagneris. pasitraukdamas

1 iš maoro vietos, septyniems 
miesto pareigūnams pakėlė f 
algas, kiekvienam pridėda- 

| mas po $3,000!
I

Ryšium su pernai kilusiu 
skandalu dėl 360.000 svaru 
arklienos pardavinėiimo už 
jautieną apkaltinti ir trau
kiami atsakomybėn 6 žmo
nės, daugumoie ivairių mė
sos firmų viršininkai bei 
valdžios inspektoriai - kyši
ninkai.

Rep. t

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasiruoškime juose dalyvauti

/

Įvyks Sekmadienį . >

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Vakariene bus duodama 5 vai. vakare

Suvažiavimas ir banketas bus

“LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Vakarienes kaina $3.50
“L.” bendrovės dalininkams pietų užkandžiai 

bus duodami nemokamai

Kviečiame dalininkus dalyvauti konvencijoje ir ban
kete. Taipgi kviečiame brooklyniečius ir iš apylinkės at
silankyti į banketą. Bus gera vakarienė ir bus malonių 
pasimatymų su svečiais iš toliau.




